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RESUMO 

  

 A sociedade de consumo contemporânea tem na novidade e na experimentação sua 

principal marca, o que configura uma economia da transitoriedade fundamentada na produção 

incessante de objetos para impulsionar as práticas de consumo. O tema desta pesquisa são as 

estratégias de renovação da telenovela brasileira, considerando-a como um produto midiático, 

a partir de um estudo das lógicas de produção da telenovela Cordel Encantado (2011), que 

constituirá o corpus da nossa análise. No panorama audiovisual contemporâneo a telenovela 

Cordel Encantado foi considerada o destaque do ano de 2011 pelo Anuário Obitel “Com uma 

proposta diferenciada em termos de abordagem temática e acabamento estético” (LOPES AT 

AL, 2012, p. 158). O problema de pesquisa sobre o qual nos detemos é desvendar quais 

estratégias foram mobilizadas para produzir uma estética da diferença na telenovela Cordel 

Encantado e como elas promovem uma renovação neste produto midiático. Buscamos, neste 

estudo, caracterizar uma “estética da diferença” como produtora do diferencial desta 

telenovela a partir da “estética da repetição” que é própria do formato. Para isso, 

identificamos rupturas e descontinuidades no formato da telenovela brasileira, considerando 

aquelas produções que apresentaram novidades no nível da narrativa, da linguagem televisiva 

e da temática abordada; mapeamos, em Cordel Encantado, as marcas de renovação do projeto 

poético que direcionou sua produção; e analisamos os processos de negociação de sentidos no 

âmbito da produção desta telenovela, guiando-nos pelos conceitos de residual, emergente e 

dominante, propostos por Williams (1979), em Marxismo e Literatura. Assim, classificamos 

os recursos de produção mobilizados em Cordel Encantado alinhando-os a essas categorias. 

Quanto aos resultados alcançados, podemos afirmar que há uma “estética da diferença” em 

Cordel Encantado, possibilitada pela repetição e articulação específica de elementos 

dominantes, residuais e emergentes. O elemento dominante está representado nas 

características do formato televisivo mais popular no Brasil, a telenovela, cujo principal 

gênero é o melodrama, e é orientada por um modelo estético realista. A referência à literatura 

de Cordel, aos contos de fada e aos mitos medievais representa os elementos residuais 

utilizados na produção de Cordel Encantado, e o emergente se dá pelo uso da temática 

nordestina sob um ponto de vista lúdico, e pela construção de uma linguagem estética 

renovada, por meio da utilização da técnica dos 24 quadros, um recurso que foi trazido do 

cinema pela primeira vez para uma telenovela.  

Palavras-chave: Comunicação e consumo; telenovela; estratégias de produção; diferença. 

 

 

 



  

 

                            ABSTRACT 

 The contemporary consumer society has novelty and experimentation in its flagship 

brand, which sets a transience economy that is based on ceaseless production of objects to 

boost consumption practices. The theme of this research is the brazilian telenovela renewal 

strategies, from a logics production study of  Cordel Encantado telenovela constituting the 

corpus of our analysis. The research problem on which we stop is to figure out which 

strategies were mobilized to produce an “aesthetic difference” at Cordel Encantado and how 

they promote a telenovela renewal. For this, we investigate the ruptures and discontinuities in 

brazilian telenovela format, considering those productions that presented new level of 

narrative, language television and theme. In the contemporary audiovisual landscape Cordel 

Encantado was considered the highlight of the year 2011 by Obitel Yearbook "With a 

different proposal in terms of thematic approach and aesthetic finish" (lopes at al, 2012, p. 

158).Thus, we sought in this study to characterize an "aesthetic difference" as a differential 

producer of this telenovela from the "aesthetic of repetition" which is proper from the format. 

We identify the marks of poetic project that directed Cordel Encantado and verify the 

negotiation processes of meaning in this production. Leading us by the concepts of residual, 

emergent and dominant, proposed by Williams (1979) in Marxism and Literature, we classify 

production resources mobilized in Cordel Encantado aligning them to these categories. As for 

the results, we can say that there is an "aesthetic difference" in Cordel Encantado, made 

possible by repetition and articulation of specific dominant, residual and emergent elements. 

The dominant element is represented in the characteristics of the most popular brazilian 

television format, telenovela, whose main genre is the melodrama, and is guided by an 

aesthetic realistic model. The reference to the literature of Cordel, to fairy tales and medieval 

myths represents the residual elements used in the production of Cordel Encantado, and 

emerging occurs through the northeast thematic under a standpoint playful, and by building a 

renewed aesthetic language by using the technique of 24 frames, a feature film that was 

brought first to a telenovela. 

 

Keywords: communication and consumption; telenovela; production strategies; difference. 
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INTRODUÇÃO 

Com a enorme variedade de produtos midiáticos que orbitam na esfera da cultura de 

massa torna-se cada vez mais acirrada a disputa pela preferência do público, por isso a 

Indústria Cultural busca possibilidades de diferenciação e renovação na produção e difusão de 

seu material simbólico na sociedade. “A produção volta-se sempre para outros produtos, 

novos ou renovados, os quais precisam ser rapidamente consumidos para que possam ser 

substituídos” (BACCEGA, 2011, p. 30). Isso pode ser observado na produção da telenovela, 

que como produto midiático requer renovações constantes nas suas lógicas de produção. 

Assim, desde 1951, quando da veiculação da primeira telenovela brasileira - Sua 

Vida me pertence -, lançada pela TV Tupi, até as produções contemporâneas, este produto 

passou por muitas transformações. Na década de 60 a Rede Globo passa a investir e se 

destacar na produção de telenovelas com a contratação de Glória Magadan, escritora que 

ambientava suas tramas em países distantes e trazia heróis perfeitos e lineares, heroínas 

sofridas e bondosas, sem quaisquer traços humanos, e vilões sem quaisquer vestígios de alma, 

desprovidos da realidade.  

 Caminhando em direção oposta, a TV Tupi exibiu “Beto Rockefeller”, em 1968, 

uma telenovela ambientada num grande centro urbano, São Paulo, trazendo o cotidiano dos 

brasileiros e diálogos verossímeis. Esta fez um enorme sucesso e abriu caminho para a 

renovação e modernização do formato, promovendo uma revolução estética definitiva na 

linguagem das telenovelas, percebida ao analisarmos a incorporação de um modelo estético 

realista no tratamento do conjunto de produções a partir da década de 70.  

                                                      Vista pela Rede Globo como um produto industrial a partir da década de 

1970, a novela passa a ser tratada de acordo com o público-alvo, faixas 

etárias, temas, duração, gêneros, horários e apelos comerciais mais fortes. A 
venda de anúncios segue a mesma segmentação por faixas de horário e 

estilos de programação” (ALENCAR, 2002, p. 56).  

 

Assim, “a partir de 1969, com Véu de Noiva, a “novela verdade” como dizia a 

publicidade –, às 20 horas, as histórias começaram a incorporar a realidade: o automobilismo 

era utilizado como pano de fundo, com o personagem de Cláudio Marzo “(ALENCAR, 2002, 

p. 25). Em 1970, um dos maiores fenômenos de audiência, Irmãos Coragem, consolidou este 

modelo ao retratar pela primeira vez o futebol numa novela, “com uma história desenrolada 

no interior de Góias e cenas que lembravam o mais puro faroeste, a trama teve o mérito de 
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atrair o público masculino e infantil, ainda arredios” (ALENCAR, 2002, p. 27). 

A Rede Globo ganhou papel de destaque neste processo, passando a produzir novelas 

ambientadas em grandes cidades, com personagens e temas próximos da realidade social 

brasileira, e qualidade técnica de alto nível em suas produções. Assim, tornou-se responsável 

pelo “abrasileiramento total da telenovela e por sua transformação em produto de consumo 

em território nacional e internacional” (WOLF, 2002, p. 53). Uma pesquisa junto ao público 

em 1988 revelou que as novelas de temática brasileira e formato verossímil caíram no gosto 

popular e geraram uma demanda criativa deste estilo às emissoras produtoras. De acordo com 

esta entrevista, “58% dos entrevistados queriam ver a realidade nas novelas e 60% desejavam 

que as tramas falassem da política” (PORTO, 2011, p.92).    

A popularidade da telenovela e a identificação do público com os personagens 

ficcionais gerou um processo de “ficcionalização do real”, explicitado por Augé (1998), a 

medida que o espectador é exposto a diversos estilos de vida por meio dos personagens e os 

toma como modelo de conduta em sociedade, por exemplo, de como se vestir: consome 

produtos que o façam parecer com seus ícones da televisão, estetizando seu cotidiano e 

diluindo as barreiras entre real e ficção. Assim, a telenovela teria contribuído, em certa 

medida, na constituição do mercado consumidor brasileiro, criando uma disposição ao 

consumo, “no jargão do meio, a TV facilita a criação de novos comportamentos, ou seja, 

novos hábitos de consumo e de atitudes do cotidiano que impulsionam a compra e o uso de 

novos produtos” (ALMEIDA, 2003, p.28). 

Entretanto, no cenário contemporâneo, Hamburguer observa que as telenovelas estão 

atravessando uma crise, na qual este modelo estético realista parece estar em decadência e 

avalia que “não sabemos se os brasileiros ainda desejam o realismo, mas é certo que se 

cansaram das novelas urbanas no eixo Rio - São Paulo” (HAMBURGUER 2011, p.93). Ela 

considera que o público gostaria de conhecer novas realidades e o aspecto regional antes 

desprezado ou caricaturado.  

A novela permanece estratégica na receita e na competição entre as 

emissoras de televisão, mas sua capacidade de polarizar audiências 

nacionais está em queda. O gênero abusa de mensagens de conteúdo 

social, enquanto perde seu diferencial estético e sua força polêmica. A 

nação já não é mais o tema central, porque os temas extrapolam 

fronteiras. Há cada vez menos referências a assuntos atuais e 

polêmicos. A opção é por campanhas politicamente corretas, muitas 

vezes em detrimento da dramaturgia, amarrando a criatividade dos 

autores (HAMBURGUER, 2011, p.92).  
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Essa movência nos desejos do consumidor de telenovela faz parte das lógicas da 

sociedade de consumo, uma vez que “a necessidade nunca é tanto a necessidade de tal objeto 

quanto a necessidade de diferença” (BAUDRILLARD, 2007, p.78), é possível compreender 

porque nunca há satisfação completa, nem definição de necessidade. O sistema capitalista está 

constantemente criando “necessidades” ao lançar novos produtos, portanto o deslocamento no 

interesse do público espectador reflete a dinâmica própria do mercado capitalista, em que a 

telenovela se insere como mercadoria. 

Mesmo não sendo uma invenção do capitalismo monopolista, é 

somente nele que a inovação estética adquire um significado 

predominante em todos os setores decisivos da indústria do consumo e 

fundamental para a organização capitalista dessa indústria (HAUG, 

1997, p. 54). 

 

Embora adote estratégias para atender a propósitos mercantis, a telenovela como 

produto cultural, de acordo com Garcia-Canclini (1998), possui valores simbólicos e aspectos 

culturais e estéticos que prevalecem sobre os utilitários e mercantis. Nesse sentido, Canclini 

reflete que um produtor de televisão que só se importa com o valor mercantil pode até realizar 

bons negócios, mas perde legitimidade perante público e audiência.  

Assim, os produtores das telenovelas também ambicionam que estas sejam 

respeitadas pela crítica, e um dos caminhos para isso é a produção da diferença, por isso há 

espaço para a utilização de recursos de inovação e experimentação. Em algumas produções de 

ruptura da teledramaturgia nacional, esses recursos chegaram a propor uma inversão ao 

modelo estético realista, renovando as maneiras de fazer telenovela, o que possibilitou elevar 

o prestígio dos produtores e da emissora em que foram veiculadas.  

Na década de 70, O Bem Amado (1974) e Saramandaia (1976), ambas escritas por 

Dias Gomes, representaram momentos de ruptura à estética vigente, enfocando o Nordeste 

através de lugares fictícios, e adotando elementos do fantástico. Ainda assim, por meio de 

alegorias, dialogava com temas nacionais como política. Outro momento clássico de inovação 

estética se deu na década de 90, com Pantanal (1990), que recorreu a uma estética 

cinematográfica, e se voltou “a contar a vida dos habitantes do Pantanal mato-grossense, com 

toques de realismo mágico” (WOLF, 2002, p.156).  

Na atualidade Esther Hamburguer (2011) destaca Cordel Encantado como uma 
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alternativa para a construção da diferença dentro de um contexto saturado de narrativas pouco 

criativas, que extrapolam o modelo realista que consagrou a telenovela brasileira, e já não 

seriam mais capazes de mover a opinião pública como aconteceu no passado. Retomando as 

narrativas fantasiosas, Cordel Encantado tematiza a cultura popular nordestina, e não o sul ou 

sudeste, indo em direção contrária ao modelo hegemônico.  

Embora remeta a outras telenovelas como Que Rei sou Eu (1989), Cordel Encantado 

traz uma proposta inovadora em se tratando de uma telenovela, e nesse sentido se aproxima 

mais de minisséries como O Auto da Compadecida (1999) e Hoje é dia de Maria (2005). Esta 

inovação está relacionada principalmente a utilização da técnica dos vinte e quatro quadros 

pela primeira vez em uma telenovela, o que dá uma textura realista a imagem, e causa a 

impressão de que está sendo filmada em película, conferindo uma estética cinematográfica a 

um produto tão popular, e pouco valorizado por seu valor artítico.  

Portanto, neste projeto propomo-nos a identificar as possibilidades de criação da 

diferença no formato telenovela dentro do contexto atual, a partir de uma ruptura à estética 

vigente em Cordel Encantado, que constituirá o corpus da nossa análise.  Procuraremos 

identificar os recursos e as estratégias de inovação, mobilizados na sua produção, que 

apontem para a ocorrência de uma possível estética da diferença na mesma. 

Ressaltamos que ao denominarmos “recursos de renovação da telenovela” não 

significa que eles sejam necessariamente inéditos e que tenham sido utilizados pela primeira 

vez numa telenovela, mas se apresentam como forma de renovar os modos de fazer sua 

narrativa. Entendemos a renovação deste formato como uma competência para explorar os 

recursos de linguagem numa direção inovadora, propondo uma nova abordagem estética. 

Como lembra Silva (2007), a característica do período em que vivemos, ao qual ele denomina 

hiperespetáculo, não é promover uma revolução radical, e sim propor um fazer diferente, e um 

olhar diferente.  

Nossa hipótese principal é que Cordel Encantado na medida em desenvolveu suas 

características próprias mobilizando procedimentos poéticos específicos, teria construído uma 

estética da diferença, ou seja, um conjunto de recursos poéticos que seriam responsáveis por 

seu diferencial junto ao público. Assim, se delineia o problema que esta pesquisa almeja 

responder: Que elementos foram mobilizados para produzir uma estética da diferença na 

telenovela Cordel Encantado e se eles promoveram uma renovação na telenovela? 
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      Objetivos 

 Nosso objetivo geral é analisar as estratégias de renovação da telenovela por 

meio da produção de uma estética da diferença em Cordel Encantado. 

 Nossos objetivos secundários são: 

1. Analisar as transformações da telenovela no que se refere ao processo de renovação 

do formato, procurando entender o quanto este produto midiático acompanha e está 

inserido nas lógicas de produção da sociedade de consumo. 

1. Caracterizar uma “estética da diferença” em Cordel Encantado como mecanismo 

de produção do diferencial da telenovela brasileira, a partir da “estética da 

repetição”.  

2. Identificar as marcas do projeto poético da diferença em Cordel Encantado, 

verificando os processos de negociação de sentidos e consumo no âmbito da produção 

desta telenovela, a partir de uma possível articulação de formas culturais residuais, 

emergentes e dominantes, de acordo foi proposto por Williams (1979).  
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Procedimentos teórico-metodológicos  

 

 A telenovela Cordel Encantado, tomada como um todo constituirá o corpus 

desta análise. Procuraremos observar os elementos presentes na construção identitária dos 

personagens, na composição da vinheta de abertura, do figurino, cenário e fotografia desta 

telenovela, embora não enfoquemos nossa análise em nenhum desses planos específicos, e 

sim no resultado conseguido pela articulação destes recursos, que apontam para uma 

renovação na produção da telenovela. 

 Para análise das cenas de Cordel Encantado, utilizamos como método a 

gravação completa da telenovela, conforme proposto por Lopes, Borelli e Resende (2002). 

Selecionamos trechos específicos de alguns capítulos desta telenovela, e reeditamos os 

mesmos em um DVD para análise. O critério de seleção das cenas foi a adequação para 

observar os elementos estéticos pertinentes ao estudo mencionados anteriormente. Também 

usamos um clipping que reúne matérias de jornal, revista, sites e mídias sociais que discutiam 

aspectos ligados ao plano da produção e suas estratégias. Estes se constituíram material 

importante para análise sobre as diferentes opiniões e impressões acerca da produção da 

telenovela.   

O nosso recorte empírico resultou de uma seleção feita ao longo do tempo na 

telenovela, a partir de uma perspectiva histórica, que buscou identificar estratégias de 

renovação na produção brasileira. Ao verificarmos as experimentações efetuadas na produção 

de diversas novelas nacionais ao longo do tempo, buscamos evidenciar rupturas e 

descontinuidades que foram responsáveis por definir as características do formato telenovela.  

Por outro lado, verificamos o seu caráter inacabado, adotando uma perspectiva 

da imanência, e do eterno devir, de acordo com Delleuze (2000). Buscamos identificar os 

mecanismos de repetição da telenovela, através da conceituação de uma “estética da 

repetição”, e procuramos compreender como a partir da constante reiteração de elementos na 

telenovela podemos chegar a uma “estética da diferença”, conceito que desenvolveremos de 

acordo com a perspectiva da filosofia da diferença, de Delleuze (2000).   

 Quanto ao método empírico, também realizamos entrevistas qualitativas com 

produtores de Cordel Encantado visando uma “descrição detalhada” do campo social da 

produção televisiva. A compreensão em maior profundidade oferecida pela entrevista 
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qualitativa nos forneceu dados valiosos para análise sobre a produção da obra, e nos permitiu 

testar nossas hipóteses, interpretações e questões acerca da produção desta telenovela.   

Após o envio de projeto para realização de entrevistas para a Rede Globo, 

recebemos autorização para entrevistar, por e-mail, os seguintes profissionais da produção de 

Cordel Encantado: as autoras, Duca Rachid e Thelma Guedes, e o diretor de produção, Flávio 

Nascimento, que também nos ajudou quanto à questões destinadas aos demais integrantes da 

produção, enviando algumas considerações e falas do cenógrafo João Irênio, das figurinistas 

Katia Monteiro e Marie Salles, da produtora de arte Ana Maria de Magalhães, dos 

caracterizadores Alê de Souza e Gilvete Santos, da preparadora de elenco, Paloma Rian, e do 

diretor de núcleo, Ricardo Waddington. 

Os relatos sobre a rotina de produção nestas entrevistas possibilitaram desvelar 

importantes negociações de sentido que foram feitas ao longo da produção de Cordel 

Encantado. A observação da maneira como foram tomadas as decisões em equipe e os 

critérios utilizados nos possibilitaram perceber o quanto a sociedade de consumo se manifesta 

na produção. 

As perguntas e respostas encontram-se em anexo, ao final desta dissertação, e 

foram usadas ao longo de todo o texto, desde a reflexão sobre renovação na telenovela até a 

análise da Produção de Cordel Encantado. Sempre que as falas dos produtores foram 

reproduzidas, indicamos o sobrenome do profissional e o ano em que se pronunciou. 

Assinalamos, portanto, que há ausência do número da página na citação, visto que o material 

não está publicado, fazendo parte de uma entrevista concedida especialmente para este 

trabalho.  

Buscamos identificar, sob o ponto de vista dos produtores da Rede Globo, o 

papel da telenovela na construção de uma viabilidade econômica para a 

empresa, a sua importância no faturamento e o seu papel na definição de um 
posicionamento no mercado. Por outro lado, foi nossa preocupação 

identificar como esses fatores interferem na realização e construção do 

produto, ou seja, como os fatores de organização e as condições de produção 

estão articulados à fabricação do produto, desde sua concepção até sua 
veiculação. Em outras palavras, buscamos indagar em que medida esses 

fatores econômicos e organizacionais liberam ou constrangem a atividade de 

criação e produção da telenovela (Lopes et al, 2002, p. 78).  

 

 Analisamos os percursos e negociações de sentidos que se deram no âmbito da 

produção da telenovela Cordel Encantado, e buscamos identificar os pontos de mudança e 
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elementos de transformação processados. Procuramos analisar a maneira como foi 

desenvolvido o conceito da obra, observando a participação dos produtores nas decisões, 

direcionamentos, percursos e negociações de sentido executados individualmente ou em 

conjunto com outros produtores. Essa análise possibilitou compreender o movimento criador 

desta telenovela e os procedimentos que resultaram na definição do seu conceito e de sua 

singularidade.   

 Guiando-nos pelos conceitos de residual, emergente e dominante, propostos por 

Williams (1979) classificamos os recursos de produção utilizados em Cordel Encantado 

nestas três categorias. Tendo isso em vista, sugerimos em nosso estudo que a “estética da 

diferença” identificada em Cordel Encantado foi construída pela articulação específica de 

elementos dominantes, residuais e emergentes.  

 Identificamos como elemento dominante as características do formato telenovela, 

que é o mais assistido no Brasil, cujo gênero principal é o melodrama, e é orientada por um 

modelo estético realista. A referência à literatura de Cordel, aos contos de fada e aos mitos 

medievais representam os elementos residuais utilizados para produzir esta obra, e o 

emergente se dá por meio temática nordestina, uma cultura que ganha visibilidade na 

contemporaneidade, e pela inovação estética trazida com a utilização da técnica dos 24 

quadros pela primeira vez numa telenovela. 
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CAPÍTULO I - O DESENVOLVIMENTO DA TELENOVELA NA SOCIEDADE DE 

CONSUMO BRASILEIRA 

 

Neste capítulo, buscamos enxergar o consumo numa perspectiva sociocultural, 

discorrendo sobre o lugar que este desempenha na sociedade contemporânea. Também 

apontamos alguns entraves teórico-metodológicos para o amadurecimento dos estudos sobre o 

consumo no meio acadêmico. Dentre estes, a confusão entre consumo e consumismo, a 

concepção natural das necessidades, a separação entre produção e consumo como momentos 

distintos, o desinteresse em conhecer os efeitos do consumo cultural, e a limitação dos estudos 

de consumo no âmbito das pesquisas realizadas nas disciplinas de economia, antropologia, 

sociologia e comunicação. 

Garcia Canclini (1998) sugere unificar essas disciplinas em seis modelos 

teóricos que ele julga serem os mais férteis na atualidade para explicar o que é o consumo e 

por que se consome: no modelo I o consumo é estudado como lugar de reprodução da força de 

trabalho e expansão do capital, no modelo II o consumo é tomado como lugar onde as classes 

e grupos competem pela apropriação do produto social, no modelo III o consumo representa o 

lugar de diferenciação social e distinção simbólica entre os grupos, no modelo IV o consumo 

é pensado como lugar de integração e comunicação, o modelo V estuda o consumo como 

cenário de objetivação de desejos, e no modelo VI o consumo é visto como um processo 

ritual. 

Entendemos que o desenvolvimento do consumo está associado a uma 

intensificação de práticas que levaram a humanidade de um distanciamento total entre as 

classes sociais e dificuldade de acesso aos bens de consumo a uma aparente proximidade 

promovida pela diversidade e democratização oferecida pelo consumo na contemporaneidade. 

De acordo com o manifesto Comunista (1890) a historia da humanidade é a história da luta de 

classes, e a história do consumo não é refratária a isso, assim definimos como marcos 

históricos em nossa análise, sobre o fenômeno do consumo, três períodos da história (Idade 

Média, Modernidade e Pós-Modernidade) e o nascimento de classes sociais específicas nos 

mesmos. 

De acordo com Sassateli (2010), no período medieval observamos a enorme 

distância entre as únicas três classes sociais existentes: a nobreza, o clero e os servos. Na 

passagem da Idade Média para a Modernidade, que é quando se dá o berço da sociedade de 

consumo identificamos um movimento de aproximação com a possibilidade de mobilidade 



17 

  

 

social propiciada pelo surgimento de uma nova classe, a burguesia, da qual deriva outra, o 

proletariado. Na contemporaneidade observamos um paradoxo, em meio a um cenário muito 

segmentado socialmente, a intensa aproximação entre as diversas classes emerge na figura do 

consumidor, categoria na qual grande parte das pessoas está incluída em certa medida.  

Depois dessa discussão sobre consumo num âmbito global, levamos a nossa 

análise para o desenvolvimento de uma mentalidade propícia ao consumo na sociedade 

brasileira, e relacionamos esta ao surgimento da televisão em setembro de 1950, pelas mãos 

de Assis Chateaubriand. A televisão possibilitou a criação de novos comportamentos que 

impulsionaram a compra e o uso de novos produtos. Mostramos como a televisão se 

desenvolveu no período militar, servindo de instrumento de integração nacional, e como a 

Rede Globo se beneficiou nesse processo. Também discutimos sobre o consumo de massa, e a 

adoção de um modelo industrial produtivo na televisão, abordando a abrangência do meio nos 

dias de hoje, com os números mais atualizados do instituto de pesquisa em comunicação 

Mídia Dados. 

Usamos como referencial para este capítulo os estudos sobre o consumo e a 

sociedade de massas de Canclini (1998), Slater (2002), Baudrillard (2007), Hall (1997), 

Featherstone (1995), Laan (2012), Sassatelli (2012), McCracken (2003), Debord (2007), Silva 

(1997), e Jameson (2012), Campbell (2001), e sobre televisão e telenovela de Almeida (2003), 

Lopes (2000), Motter (2003), Morin (2009), Hoff (2012), Alencar (2002), e Martìn-Barbero 

(1997), Baccega (2000). 

Quanto à telenovela, nosso objeto de estudo, buscamos identificar os gêneros e 

formatos que a originaram, chamando a atenção para três de seus antecedentes: a literatura de 

folhetim, a soap-opera americana e as radionovelas latino-americanas. Esses três têm em 

comum sua vocação mercantil, o que reforça o posicionamento da telenovela como um 

produto midiático. Em seguida, fazemos um breve histórico da telenovela no Brasil, 

destacando a paradigmática “Beto Rockefeller”, exibida pela TV Tupi, em 1968, que foi 

pioneira numa revolução estética definitiva na linguagem das telenovelas, introduzindo um 

tratamento mais realista e próximo do cotidiano na narrativa, para se aproximar da atmosfera 

cultural da época. 

1.1. Reflexões e concepções sobre o consumo e as lógicas da produção na sociedade 

contemporânea.  

Na contemporaneidade, “a circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e de 
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objetos/signos diferenciados constituem hoje a nossa linguagem e o nosso código, por 

intermédio do qual toda a sociedade comunica e fala” (BAUDRILLARD, 2007, p.80). 

Comunicamos quem somos pela marca da roupa que vestimos, pelo estilo musical que 

escutamos, ou pelo nosso programa de televisão favorito. Ao mesmo tempo, podemos vestir 

todos os estilos e marcas de roupas, ir ao trabalho com um blazer executivo e sair à noite com 

um visual punk. 

   Podemos colorir nosso cabelo num dia, e no outro retornar ao salão e tingir com o 

mesmo tom anterior, ou ainda mudar de cor novamente. As identidades são múltiplas e 

intercambiáveis, e o modo preferencial de representá-las é pelo consumo. “À medida que os 

sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” (HALL, 2006, p. 12).  

 

Vamos afastando-nos da época em que as identidades se definiam por 
essências a-históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem 

daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. As 

transformações constantes nas tecnologias de produção, no design de 
objetos, na comunicação mais extensiva ou intensiva entre comunidades – e 

o que isto gera em relação à ampliação de desejos e expectativas – tornam 

instáveis as identidades fixadas em repertórios de bens exclusivos de uma 
comunidade étnica ou racional ( GARCIA-CANCLINI, 2010, p. 30-31).   

 

Podemos ser ecléticos quanto ao nosso gosto musical, e ouvir desde forró até música 

clássica. Ir ao cinema e nos encantar com a sétima arte, mas também acompanhar uma novela, 

e apreciar o cotidiano repetitivo de personagens que se aproximam do mundo real. “A 

subjetividade dos consumidores é feita de opções de compra” (BAUMAN, 2008, p.24). 

Somos livres para decidir o que consumir e como consumir, e podemos consumir tudo, mas 

nunca consumimos nada.  

 

O sistema de consumo supre os indivíduos com os materiais culturais 
necessários à realização de suas variadas e mutantes ideias do que é ser um 

homem ou uma mulher, uma pessoa de meia-idade ou um idoso, um pai, um 

cidadão ou um profissional. Todas essas noções culturais estão concretizadas 
nos bens e é através da sua posse e uso que o indivíduo as assimila em sua 

própria vida” (MCCRACKEN, 2003, p 119). 

 

Consumimos bem mais que objetos materiais. Consumimos imagens, visualidades, 

modelos, condutas, ideias, lugares, identidades, sonhos, planos e valores, que se expressam 

através de um objeto, com a ajuda de alguns mecanismos de transferência de significado 
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como a publicidade e a moda. Consumimos a própria ideia de consumo como sistema 

simbólico. Hoje não vamos a uma rua de comércio ou a um shopping center somente para 

comprar uma roupa ou para ir a uma festa, vamos também para consumir as vitrines, os 

lançamentos, a publicidade, as novidades e as espacialidades do consumo.  

As lojas contemporâneas são arquitetadas para proporcionar uma multiplicidade de 

experiências de consumo que vão muito além da compra de um simples objeto. De acordo 

com McCracken  “o significado, assim, reside em primeiro lugar num mundo culturalmente 

constituído. Para tornar-se inerente aos bens de consumo, precisa desengajar-se do mundo e 

transferir-se para o bem” (MCCRACKEN, 2003, p. 106). 

Desse modo, pelas escolhas de consumo construímos nossa identidade e 

demarcamos nossa posição social. O consumo também nos traz a sensação de pertencimento a 

uma comunidade. Hall (2006) nos fala que em meio a um mundo, no qual as identidades 

nacionais se enfraquecem pela hibridização das culturas, são os códigos compartilhados do 

consumo que nos aproximam. Garcia Canclini (2010) também corrobora essa ideia, e defende 

que em meio a heterogeneidade da nossa cultura encontramos códigos que nos unificam, ou 

que ao menos permitem que nos entendamos, mas esses códigos compartilhados são cada vez 

menos os de classe ou etnia, e sim os de consumo.  

Por exemplo, o consumo é um repertório comum e aproxima os grupos de 

indivíduos quando um sujeito está na fila de um banco e conversa com um desconhecido 

sobre os rumos dos personagens das novelas com desenvoltura e intimidade. Ou quando 

estamos em outro país e não falamos o idioma deste, reconhecemos uma loja de fast food 

como o MacDonald´s e conseguimos fazer nosso pedido sem dificuldade.   

A participação no consumo torna-se o principal procedimento de identificação, por 

isso Hall (2006) sugere a formação de uma comunidade internacional de consumidores, 

tamanha a integração que a linguagem do consumo nos proporciona em um cenário tão 

fragmentado e instável, onde “tudo que era sólido se desmancha no ar” (MARX E ENGELS, 

1998, p.8), o consumo parece ser o mais próximo de um chão para pisarmos. Desse modo, 

“consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora (GARCÍA- 

CANCLINI, 2010, p.59). 

 

Vivemos um tempo de fraturas e heterogeneidade, de segmentações dentro 
de cada nação e de comunicações fluídas com as ordens transnacionais da 

informação, da moda e do saber. Em meio a esta heterogeneidade 

encontramos códigos que nos unificam, ou que ao menos permitem que nos 
entendamos (GARCIA CANCLINI, 2010, p.61). 
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Assim, as diversas formas de consumo organizam a vida social e criam vínculos 

entre indivíduos na sociedade, mas esses vínculos não se restringem às pessoas. Também 

criamos laços afetivos com objetos, por exemplo, quando nos apegamos a uma joia dada por 

alguém especial e ela é perdida ou roubada. Mesmo que seja reproduzida com fidelidade por 

um ourives experiente, não vai substituir o valor da primeira, porque nela continha uma carga 

emocional impossível de ser reproduzida. É neste sentido que o consumo pode ser entendido 

como um processo de atribuição de sentido, de significação.  

Devido aos múltiplos papéis e faces que o consumo assume na vida contemporânea, 

em sua intensa imbricação com a dinâmica cultural, este se revela um objeto complexo de ser 

conceituado. “A cultura é uma criação do homem, resultante da complexidade crescente das 

operações de que esse animal se mostra capaz no trato com a natureza material” (PINTO, 

1979, p. 122), desse modo, tanto a mobilização de recursos técnicos para produção de artigos 

quanto os usos que fazemos destes mostram que o consumo é um ato essencialmente cultural. 

Nesse sentido, Grant McCracken (2003) define consumo como “o processo pelo qual os bens 

e os serviços de consumo são criados, comprados e usados” (MCCRACKEN, 2003, p. 21).  

Portanto, o consumo se delineia como um processo sociocultural, uma concepção de 

mundo e uma mentalidade. A cidadania é um dos aspectos que compõem a noção de 

consumo, “o conceito de consumo pressupõe obrigatoriamente, como a outra face, o conceito 

de cidadania” (BACCEGA, 2011, p. 27). Garcia Canclini (2010) assinalou essa questão no 

clássico “Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização”, em que “tenta 

entender como as mudanças na maneira de consumir alteraram as possibilidades e as forma de 

exercer a cidadania”(GARCIA-CANCLINI, 2010, p. 29). Ele observa uma associação entre o 

consumo e o conceito de cidadania, ao passo que hoje o consumo de bens e dos meios de 

comunicação de massa responde a algumas perguntas próprias dos cidadãos, como a que lugar 

eu pertenço no mundo. 

No entanto, o consumo não é um fenômeno observável apenas na atualidade, na 

verdade ele sempre existiu, “o fenômeno de consumo tem raízes tão antigas quanto os seres 

vivos e com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas 

através de narrativas históricas e relatos etnográficos” (BAUMAN, 2008, p.37). Sassatelli 

(2012) afirma que na Idade Média o consumo já se manifestava com os pequenos luxos do 

povo até as extravagâncias da nobreza nas cortes. A diferença é que agora o consumo adquiriu 

uma configuração específica em sua articulação com a mídia.  

Mesmo que o consumo tenha sempre estado presente na vida social, apenas a 
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sociedade moderna tem sido considerada uma sociedade de consumo, porque foi nela que o 

consumo assumiu uma dimensão e um significado até então inimagináveis, estendendo sua 

lógica a esferas onde antes não se encontrava, como as da cidadania, religião, cultura e 

política. Portanto, é inegável a centralidade do consumo na vida contemporânea e o seu 

estudo desponta como fundamental para entender nossa cultura. 

 Mas até que um Programa de Pós-Graduação enfrentasse o desafio de tomar o 

estudo do consumo como objeto teórico, e se dedicasse a investigar as relações entre a 

comunicação e o consumo como acontece no PPGCOM em Comunicação e Práticas de 

Consumo da ESPM de São Paulo, várias distorções foram investidas acerca do conceito de 

consumo no meio acadêmico. Dentre elas, a confusão entre consumo e consumismo, a 

concepção natural das necessidades, a separação entre produção e consumo como momentos 

distintos, o desinteresse em conhecer os efeitos do consumo cultural, e a limitação dos estudos 

de consumo ao âmbito das pesquisas realizadas nas disciplinas de economia, antropologia, 

sociologia e comunicação.  

 

Essas visões do consumo, se não obscurecem totalmente, ao menos 

dificultam sua interpretação como fato social, como fenômeno da ordem da 
cultura, como construtor de identidades, como bússola das relações sociais e 

como sistema de classificação de semelhanças e diferenças na vida 

contemporânea. (ROCHA, 2005, p.127) 

 

 A principal distorção consiste em confundir consumo com consumismo. De acordo 

com Garcia Canclini (2010), consumir costuma ser associado a gastos inúteis e compulsões 

irracionais, como se não houvesse uma dimensão social e cultural no ato de consumir. Ainda 

no século XIX, Marx e Engels chamaram atenção para a mercadorização do mundo, ou seja, a 

transformação de tudo em mercadoria, desde as relações de trabalho até o próprio homem. 

Foram os frankfurtianos que no auge do desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa no século XX fizeram as mais ferrenhas críticas à alienação das massas.  

Os frankfurtianos, influenciados pelo marxismo, interpretavam o receptor como 

alienado, cooptado pelo sistema, estabelecendo uma relação direta entre consumo de massas e 

alienação: foi o caso de grande parte dos estudos de Theodor Adorno, Max Horkheimer e 

Herbert Marcuse: os principais representantes da teoria crítica. O marxismo enxergava na 

alienação dos consumidores (em relação ao que eles próprios consumiam), resultante do 
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fetiche da mercadoria
1
, a base para uma alienação social mais profunda. 

 

o consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa a 

felicidade não tanto à satisfação de necessidades (como suas versões oficiais 
tendem a deixar implícito), mas a um volume e uma intensidade de desejos 

sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida 

substituição dos objetos destinados a satisfazê-la “(BAUMAN, 2008, p.44). 

 

Segundo a teoria da alienação o valor da mercadoria passa a ser definido pela 

quantidade de dinheiro que lhe é atribuída no processo de troca, apagando as marcas do 

trabalho e as relações sociais de produção nela embutidas. Incapaz de perceber a natureza 

social do objeto que consome, o consumidor aliena-se quanto à exploração das forças de 

trabalho que o produziram, o que resulta em opressão não somente das massas consumidoras, 

mas também das massas trabalhadoras.  

Este é o amago da crítica à sociedade de consumo: a alienação “que um sistema 

dotado de poder material para livrar o homem das necessidades e oferecer-lhes uma base para 

o seu desenvolvimento, subjuga-os à logica determinada pela produção e troca dos bens 

materiais” (SLATER, 2002, p.101). Essa visão contribuiu para a propagação de que o 

consumo seria o cenário perfeito para aqueles que controlam o poder político manipularem as 

massas, desviar sua atenção, e aliena-las satisfazendo necessidades fúteis e não as 

importantes. Assim, este tipo de sociedade não levaria a felicidade, disseminaria tristeza, e 

seria um lugar onde não nos sentiríamos em casa.  

 

O consumo revela-se, pois, como poderoso elemento de dominação social 

(através da atomização dos indivíduos consumidores), mas traz consigo a 

necessidade de coação burocrática cada vez mais forte sobre os processos de 
consumo – que forçosamente se verá exaltada com crescente energia como 

reino da liberdade. Não há saída” (BAUDRILLARD, 2007, p. 85). 

  

Sob este viés os consumidores são considerados “sujeitos passivos” do capitalismo, 

como se a produção simplesmente se destinasse a codificar mensagens hegemonicamente 

definidas, que já vem com um programa de leitura, restando ao receptor passivo decodificá-

                                                

1 Para Marx, a transformação do produto do trabalho em mercadoria – através da negação da existência das 

relações sociais do trabalho, que passam a ser tomadas por uma relação inerente ao produto – faz com que se 

perca a relação do produto com o trabalho humano. Assim, as mercadorias – produzidas diretamente para fins de 

troca e valorizadas apenas enquanto tal –, ao serem desvinculadas de seu contexto social de produção, 

constituem-se como fetiches, fantasmas de uma relação social transformada em relação entre coisas (MARX, 

1987). 
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las. Tal entendimento deu margem a um grande engano, o de que produção e o consumo eram 

momentos distintos, estanques, que não se relacionavam.  

No entanto, com os Estudos culturais desmistificamos essa ideia ao apresentar novas 

abordagens conceituais de vocação mais dialética. Estes estudos investigam o modo como os 

sujeitos empíricos negociam os sentidos ideológicos das mensagens e resistem aos seus 

apelos. Stuart Hall (1997) afirma que o processo comunicativo não se refere de imediato a 

uma relação de estímulo e resposta, mas trata de mensagens que são organizadas e 

consumidas através da operação de códigos. O texto de Hall, Codificação/ Decodificação 

(1973) é fundamental para o tratamento que os estudos culturais dão ao problema da 

comunicação e das relações entre as questões de linguagem e questões sociais. 

Hall sugere pensar o processo comunicativo em termos de uma “complexa estrutura 

em dominância” (HALL, 1997, p.91) sustentada pela articulação de quatro práticas ou 

momentos distintos, mas interligados – produção, circulação, distribuição/consumo e 

reprodução. Cada um é dependente do outro e o determina. Assim, o trabalho de codificação 

constrói os limites e parâmetros dentro dos quais a decodificação irá operar, impondo um 

sentido preferencial da mensagem, mas não anula a atividade do receptor, que atribui sentidos 

através de movimentos de assimilação, rejeição ou negociação.  

Portanto, produção e recepção são etapas de um mesmo processo, o consumo, e 

há complexos processos de interdependência entre uns e outros. “Consumo é o lugar em que 

se completa o processo iniciado com a geração de produtos, onde se realiza a expansão do 

capital e se reproduz a força de trabalho" (GARCÍA-CANCLINI, 2010, p. 53). Desse modo, 

“consumir um discurso significa transformá-lo em práticas sociais. Se nenhum sentido é 

apreendido, não pode haver consumo. Se o sentido não é articulado em práticas, ele não tem 

efeito” (HALL, 1997, p. 91).  

 

é importante focalizar a proeminência cada vez maior da cultura de 

consumo, e não simplesmente considerar que o consumo deriva 
inequivocadamente da produção”. A fase atual, de oferta excessiva de bens 

simbólicos nas sociedades ocidentais contemporâneas, e as tendências para 

desclassificação e desordem cultural estão, portanto, pondo em evidência as 
questões culturais. (FEATHERSTONE, 1995, p. 31-32). 

 

No nosso estudo enfocamos as lógicas da produção, no entanto procuramos não 

perder de vista essa noção dialética, posto que “quando se fala em produção, também se fala 

em consumo, pois a primeira só opera estando afinada com o segundo” (BACCEGA, 2011, 

p.30). Laan (2012) chama de poética o campo que envolve a produção e a emissão das 
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mensagens e os aspectos tecnológicos que dão suporte à circulação desses produtos. Assim, 

no nosso recorte- direcionamento interessa pensar o sentido contido nos discursos midiáticos, 

ou seja, as poéticas da produção.  

 

As representações presentes nos discursos midiáticos são a própria instancia 

emissora, traduzida em textos, imagens, sons e outras linguagens visuais, 

táteis, sonoras e, mesmo olfativas. São expressões da própria mídia que 
refletem sua existência. São a exteriorização, a dimensão visível dos 

emissores que lhe deram vida, dos veículos que lhe deram suporte. Estão 

inseridas em um contexto social, político e cultural. Também em lógicas 

econômicas e mercadológicas. Tomadas em sua dimensão comunicativa 
propriamente dita, essas representações são experiências poéticas que trazem 

um pouco da essência da instancia que as produziu. Misturam-se aqui 

criador e criatura (LAAN, 2012, p.44 ).   

 

Corroborando com o modelo proposto por Hall, Laan (2012) também considera que 

as apropriações vivenciadas na recepção dos discursos midiáticos vão além de decodificações. 

São experiências estéticas, que implicam dinâmicas de interpretação e produção de sentidos, e 

se desdobram em novas experiências poéticas, que realimentam os discursos midiáticos, os 

quais se apropriam dessas leituras. Assumindo esta perspectiva em nosso estudo, 

procuraremos o enfoque numa concepção interativa da produção. 

 

É na sociedade que circulam os sentidos dos discursos midiáticos. E nesse 
processo de interação entre sociedade e mídia as experiências estéticas se 

convertem em novas experiências poéticas em um processo contínuo de 

representações e apropriações que levam à produção de novos discursos, 

construídos pela troca constante de expressões e impressões que levam à 
produção de novos discursos, construídos pela troca constante de impressões 

e expressões. Trata-se de um sistema de polifonias e polissemias, de tensões 

e confluências. Nesse cenário a comunicação recupera seu sentido dialógico 
e dialético (LAAN, 2012, p.45). 

 

Outro grande obstáculo apontado por Garcia Canclini (1998) para o estudo do 

consumo é a concepção natural das necessidades, que pressupõe bens supostamente 

desenhados para satisfazer necessidades. Para ele, desde que não existe natureza humana 

imutável, não podemos falar de necessidades naturais, nem para referir-se a necessidades 

básicas como comer e beber. O que existe, segundo Garcia Canclini, é uma lógica dos 

produtores apoiada no valor de troca, que prevalece ao de uso, portanto as esferas de valor 

simbólico é que norteiam a existência, a circulação e uso dos objetos. 

 Boa parte desta distorção na área acadêmica foi propagada pelos estudos 

econômicos e as suas noções de oferta e demanda como se configurassem uma relação 
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diretamente proporcional. A famosa pirâmide das necessidades de Maslow, tão estudada nas 

disciplinas de marketing das universidades, reproduz esse engano ao apontar uma ordem 

estável e linear na hierarquização das necessidades, como alertam Blackwell, Miniard e Engel 

(2005).  

Na base da pirâmide de Maslow encontram-se as necessidades mais básicas dos seres 

humanos, pertinentes aos interesses fisiológicos e de sobrevivência dos indivíduos. Numa 

segunda posição estariam as necessidades de segurança, que são priorizadas logo após a 

consecução da sobrevivência, e seguidas das necessidades de associação, quando prevalecem 

o pertencimento a grupos, as relações sociais. Num quarto momento dessa hierarquia, 

encontram-se as relações de estima, ou relações de status, que dizem respeito ao 

reconhecimento de si pelos outros, ao estabelecimento da diferenciação em lugares sociais. 

Por fim, o topo da pirâmide corresponde à necessidade de autorrealização.  

Conforme Maslow, essa estrutura é percorrida de forma sequencial: as pessoas agem 

para satisfazer, primeiro, as necessidades mais básicas, antes de passar à procura de realização 

das necessidades menos primárias. Nesse processo, à medida que cada necessidade básica é 

satisfeita, ela cessa de ser motivadora e outra, mais elevada, passa a definir a orientação 

motivacional do indivíduo.  

Embora seja um conceito útil, ela não pode ser percebida como uma especificação 

definitiva das formas pelas quais as prioridades humanas acontecem. Se considerarmos a 

complexidade do campo do consumo, precisamos atentar para o fato de que a proposta de 

ordenação de Maslow, mesmo que corresponda às prioridades de algumas pessoas, certamente 

não é a única possível, nem reflete a prioridade de todos os indivíduos, em todas as situações.  

Este modelo reduz a amplitude que o consumo assume na vida social, e não explica, 

por exemplo, porque uma pessoa que não consegue atender a necessidades básicas, como 

possuir uma casa própria, gasta somas razoáveis de dinheiro em bolsas de marcas de luxo. As 

pessoas atribuem diferentes graus de necessidade e de importância aos fatores de suas vidas, 

conforme os momentos pelos quais estão passando, e essa diversidade de valores afeta, 

necessariamente, a avaliação que os indivíduos fazem dos produtos e serviços que consideram 

para fins de compra e consumo.  

Portanto, a dicotomia oferta/demanda converte o consumo a um processo previsível, 

em que o valor econômico dos bens correspondesse ao seu valor social e cultural, quando na 

verdade o valor econômico se constrói culturalmente. De acordo com Bauman (2008) o 

consumo na contemporaneidade associa-se a um processo contínuo de criação de 

necessidades. O sistema impõe um grande volume e intensidade dos desejos, o que por sua 
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vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos.   

 

Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem 

novas necessidades e desejos; o advento do consumo augura uma era de 
“obsolescência embutida” dos bens oferecidos no mercado e assinala um 

aumento espetacular na indústria de remoção de lixo. (BAUMAN, 2008, 

p.45).  

 

Também merece nossa atenção o que Garcia Canclini (1998) diz a respeito do 

desinteresse em conhecer os efeitos do consumo cultural. As emissoras de televisão 

mexicanas, por exemplo, contratam empresas para sondar dados quantitativos de mercado e 

audiência, mas restringem o acesso a esses dados, tornando difícil avaliar as políticas 

culturais. Para ele, existem dificuldades e obstáculos político-institucionais e teórico- 

ideológicas para avançar no estudo do consumo.  

 

apesar da exclusão, o consumo começa a se impor como uma exigência 
teórica que não nasce da fantasia de pesquisadores isolados, e sim do fato de 

que é um fenômeno-chave para compreender a sociedade contemporânea. 

Coisas como moda, objetos, produtos, serviços, design, marcas, grifes, 
shoppings, televisão, publicidade, comunicação de massa são traços 

indeléveis no espírito do tempo, e cada um à sua maneira dá ampla 

visibilidade ao consumo na nossa vida social cotidiana. (ROCHA, 2005, 

p.135) 

 

Quanto às dificuldades teóricas, que consideramos necessárias explicitar para 

evidenciar a complexidade do fenômeno do consumo, Garcìa-Canclini (1998) nos explica que 

as teorias acerca do consumo até hoje são pouco consistentes porque se limitam aos estudos 

econômicos acerca da racionalidade das trocas econômicas (preços, salários, inflação, leis de 

mercado e expansão), ao que os antropólogos e sociólogos dizem sobre as regras de 

convivência ou conflitos, e ao que as ciências da comunicação dizem a respeito do uso dos 

bens como transmissores de informação e significado.  

Garcia Canclini (1998) sugere unificar essas disciplinas em seis modelos teóricos que 

ele julga serem os mais férteis na atualidade para explicar o que é o consumo e por que se 

consome: no modelo I o consumo é estudado como lugar de reprodução da força de trabalho e 

expansão do capital, no modelo II o consumo é tomado como lugar onde as classes e grupos 

competem pela apropriação do produto social, no modelo III o consumo representa o lugar de 

diferenciação social e distinção simbólica entre os grupos, no modelo IV o consumo é 

pensado como lugar de integração e comunicação, o modelo V estuda o consumo como 
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cenário de objetivação de desejos, e no modelo VI o consumo é visto como um processo 

ritual. 

O modelo I toma o consumo como lugar de reprodução da força de trabalho e 

expansão do capital. Sob esta perspectiva todas as práticas de consumo são meios de reforçar 

a força de trabalho e aumentar os ganhos dos produtores. Assim, Garcia-Canclini nos explica 

que não é a demanda que suscita a oferta, não são as necessidades individuais nem coletivas 

que determinam a produção de bens e sua distribuição. As necessidades dos trabalhadores se 

organizam segundo estratégias mercantis de grupos hegemônicos. Bauman (2008) diz que o 

ato de vender e comprar a capacidade de trabalho, dotando-a de um valor de mercado, 

transformou o produto do trabalho numa mercadoria. 

Desse modo, a incitação publicitária a consumir determinados objetos se explica pela 

tendência expansiva do capital que busca multiplicar seus ganhos. Garcia Canclini (1998) 

explica que por isso alguns artigos aparecem como suntuários no mercado depois se tornam 

de primeira necessidade. Ele reflete que se não há necessidades naturais, tampouco existem 

artificiais.  

As necessidades são resultados de condicionamentos socioculturais, por isso a 

dimensão cultural do consumo e as formas de apropriação e uso devem ser tão centrais como 

as estratégias do mercado. Desse modo, de acordo com Garcia Canclini, consumo significa “o 

conhecimento das operações que selecionam e combinam os produtos e as mensagens” 

(GARCÍA-CANCLINI, 1998, p. 81).   

  O modelo II toma o consumo como lugar onde as classes e grupos competem pela 

apropriação do produto social. Deixamos assim de vê-lo como um canal de imposições 

verticais, e passamos a considerá-lo “um cenário de disputas pelo que a sociedade produz e 

pelas maneiras de usá-lo” (GARCÍA-CANCLINI, 1998, p.81). Reconhecer este caráter 

interativo do consumo e sua importância na vida cotidiana deu origem aos direitos do 

consumidor. 

No modelo III, o consumo é visto como lugar de diferenciação social e distinção 

simbólica entre os grupos, o que implica dizer que o consumo é uma área fundamental para 

construir e comunicar as diferenças. Ante a massificação do consumo, as diferenças 

produzem-se mais pelas formas como os bens são apropriados do que pela posse deles.  

No modelo IV o consumo é tomado como lugar de integração e comunicação. Nem 

sempre o consumo separa classes e grupos. O consumo pode ser cenário de integração e 

comunicação. Isto pode ser confirmado observando as práticas cotidianas da sociedade, em 

todas as classes sociais, como se reunir para assistir TV e comer, são comportamentos de 
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consumo que favorecem a sociabilidade. Porém, a diferenciação ocorre somente porque o 

consumo é uma linguagem compartilhada pelos indivíduos nos diversos grupos sociais de 

uma determinada sociedade, de modo que tanto os incluídos como os excluídos do mesmo 

sabem que o ele significa. Quem nunca teve ou terá poder aquisitivo para comprar uma bolsa 

da Louis Vuitton conhece a marca e sabe do seu valor. 

No modelo V, o consumo é estudado como cenário de objetivação de desejos, o que 

significa que atuamos segundo desejos, impulsos que apontam para a posse das coisas e a 

relação com pessoas determinadas, e não para necessidades. Garcia Canclini (1998) nos fala 

que os alimentos satisfazem a necessidade de comer, mas não o desejo de comer, o qual não 

se vincula ao valor material, e sim ao valor simbólico dos rituais a eles associados.  

No modelo VI, o consumo é pensado como um processo ritual. Influenciado por 

Douglas e Isherwood (2004), Garcia Canclini (1998) considera que por meio dos rituais, os 

grupos selecionam e fixam os significados que regulam sua vida. Estabelecemos rituais para 

consumir produtos porque eles organizam o fluxo dos acontecimentos, permitem a satisfação 

que os bens proporcionam aos desejos de modo que sejam coerentes com a lógica de 

produção e usos desses bens, e assim garantam a continuidade da ordem social. “Quanto mais 

caros os bens maior deve ser a sua ritualização, para que fixe os significados que lhe 

associam” (GARCIA-CANCLINI, 1998, p.87).   

 

Também as ritualidades são arrancadas do tempo arcaico, por alguns 

antropólogos e sociólogos, para iluminar as especificidades da 
contemporaneidade urbana: modos de existência do simbólico, trajetórias de 

iniciação e ritos de passagem, serialidade ficcional e repetição ritual, 

permitindo assim entrever o jogo entre cotidianidade e experiências da 

diferença, da ressacralização, do reencantamento do mundo a partir de certos 
usos ou modos de relação com os meios, entre inércias e atividade, entre 

hábitos e iniciativas do olhar e do ler. (MARTÍN-BARBERO,1997, p.20). 

 

A antropologia econômica mostra que todo consumidor, quando seleciona, compra e 

utiliza está contribuindo para a construção de um universo inteligível com os bens que elege. 

Mais que satisfazer necessidades e desejos, a apropriação dos bens implica carregá-los de 

significados. Os bens ajudam a hierarquizar os atos e configurar seu sentido, por isso Garcia 

Canclini (1998) reflete que o consumo serve para pensar. Embora nenhum dos modelos seja 

autossuficiente, e seja difícil combiná-los, os seis explicam aspectos do consumo, visto que 

esse é um fenômeno amplo.  

 Em nossa análise também identificamos outro entrave para o desenvolvimento de 
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uma teoria acerca do consumo, que é a dificuldade de conseguir sistematizá-lo numa historia 

linear. Assim como todo fenômeno sociocultural o consumo não acontece de modo isolado: 

trata-se de um conjunto descontínuo de processos complexos e revoluções que aconteceram 

ao longo do tempo e influenciaram, em maior ou menor grau, para o desenvolvimento de uma 

sociedade de consumo. “Para compreender o que caracteriza as atuais sociedades de consumo 

deve-se estudar uma serie de fatores e fenômenos, que se desenvolveram em velocidades 

diferentes em lugares e tempos distintos” (SASSATELI, 2012, p 27). 

 

Recentemente as ciências sociais têm advertido cada vez mais que a história 

do consumo, entendido como sendo categoria de análise e de valoração 

moral, ou como conjunto de práticas, tem uma importância capital para 
compreender o nascimento e a gênese do sistema capitalista e de suas 

variantes definidas na modernidade, fortemente caracterizadas pela 

visibilidade, o volume e a contínua inovação das mercadorias. 

(SASSATELI, 2012, p.25) 

 

McCracken identifica três momentos específicos nos quais o consumo atinge 

uma nova escala, a partir de alterações nos padrões de produção, troca e demanda. O primeiro 

desses momentos seria o boom de consumo na Inglaterra elizabetana, entre os séculos XVI e 

XVII; o segundo deles seria o boom consumista do século XVIII, que promove uma expansão 

do primeiro momento; e o terceiro momento dessa revolução do consumo dar-se-ia já no 

século XIX, onde não há um boom, e sim a instalação permanente de uma nova forma, 

moderna e revolucionária, de consumo.  

Segundo essa perspectiva, fora durante o reinado de Elizabeth que se 

instauraram diversas mudanças na corte e na nobreza, com a rainha utilizando a despesa como 

instrumento de governo e introduzindo a moda, o consumo extravagante e a competição por 

status: “O simbolismo supercarregado da corte monárquica, da hospitalidade e do vestuário 

converteu-se na oportunidade para a persuasão e a instrução políticas” (MCCRACKEN, 2003, 

p. 31).  

Habilidosamente, Elizabeth explorava o poder expressivo de seu mundo de bens 

e dava origem a uma competição social entre a nobreza. Em lugar do status familiar adquirido 

pela posse de objetos com caráter “antigo” que predominara entre os Tudor, prevaleciam 

agora a moda e a novidade, e iniciava-se o período do consumo individualista. O consumo 

familiar era um assunto coletivo, empreendido por uma corporação que ultrapassava as 

gerações. Uma geração comprava bens que representariam e aumentariam a honra das 

precedentes mesmo se tais bens, por outro lado, funcionassem também como fundadores das 



30 

  

 

bases para os esforços de busca pela honra da geração seguinte.  

O nobre elizabetano, levado agora por suas novas ansiedades por status em meio 

a uma competição social excepcionalmente feroz, começou a gastar mais por si mesmo e 

menos pela corporação. Esta mudança em seu consumo teve várias consequências. Primeiro, 

ajudou a enfraquecer o contrato recíproco que unia a família. Segundo, transformou a 

natureza da tomada de decisão. Terceiro, modificou a natureza e a dinâmica da unidade de 

consumo. Quarto: mudou a natureza dos bens de consumo.  

Os bens que eram agora comprados em função de demandas imediatas de uma 

guerra social assumiam qualidades bastante diferentes. Não eram mais construídos com a 

mesma preocupação com a longevidade. Não eram mais valiosos somente se antigos. Certos 

bens tornaram-se valiosos não por sua pátina, mas por serem novos. (MCCRACKEN, 2003, 

p. 32-33)  

Surgia, assim, uma diferença de tipologia de consumo, uma diferenciação de 

estilos de vida que representava as diversas posições sociais, além de uma mudança da 

unidade de consumo, que deixou de ser familiar e passou a ser individual: em lugar de o 

consumo ser decidido em função das necessidades de status ao longo prazo, ele passou a ser 

definido por necessidades imediatas de competição por status. Essas mudanças reverberam no 

segundo momento da revolução do consumo apontado por McCracken, que seria o boom do 

século XVIII:  

Estas características – a natureza rigorosamente estratificada da sociedade inglesa, o 

empenho para obter mobilidade social vertical, a despesa emulativa e o poder compulsivo da 

moda engendrado pela competição social – combinaram-se com a amplamente disseminada 

capacidade de gastar (proporcionada por novos níveis de prosperidade) para produzir uma 

propensão ao consumo sem precedentes. (MCKENDRICK apud MCCRACKEN, 2003, p. 

37).  

A partir de então, afirma-se a individualidade do consumo: em lugar de uma herança 

de família, os bens passam a ser possuídos por meio da compra pessoal, e não mais devido à 

necessidade. O que passa a prevalecer são a moda e a carga simbólica do objeto de consumo: 

“as necessidades sofreram uma dramática metamorfose em estilo, variedade e 

disponibilidade” (MCKENDRICK apud MCCRACKEN, 2003, p. 37) 

Nessa nova etapa algumas inovações surgem pela primeira vez: o crescimento 

explosivo de mercados, de escolhas de consumo e das taxas de participação no consumo. 

Além disso, é nesse momento que McCracken indica o surgimento e desenvolvimento do 

marketing e do varejo direcionados para o consumidor. 
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Conforme McCracken, a nova atenção que se voltava às regularidades da 

sociedade e sua consequente manipulação ajudaram a criar novas e cada vez mais íntimas 

relações entre cultura e consumo: o crescimento da moda fazia emergir novos hábitos mentais 

e padrões de comportamento, nos quais se representa “um triunfo do estilo sobre a utilidade, 

da estética sobre a função e, mais importante, exprime uma redefinição radical da ideia de 

status e do uso dos bens para expressar status” (MCCRACKEN, 2003, p. 39).  

Se, até a etapa anterior, era a “pátina” que garantia aos bens sua mensagem de status, 

essa garantia se dá agora por seu aspecto de novidade. Com isso, passa-se a exigir a 

substituição contínua dos produtos para que mantenham seu caráter simbólico de atribuição 

do status, e o consumo converte-se não apenas em uma atividade mais frequente, mas também 

num fardo. Era preciso dedicar tempo à compra e, principalmente, ao “aprendizado do 

consumo”.  

Os consumidores ocupavam agora um mundo preenchido por bens que encarnavam 

mensagens. Cada vez mais, eram rodeados por objetos carregados de sentido que só podiam 

ser lidos por aqueles que possuíssem um conhecimento do código-objeto. Assim, os 

consumidores estavam, por necessidade, se tornando semioticistas em uma nova mídia e 

mestres em um novo código. Em suma, “cada vez mais o comportamento social convertia-se 

em consumo e o indivíduo era mais e mais subordinado a um papel de consumidor”. 

(MCCRACKEN, 2003, p. 40). 

Ocorria, nesse momento, uma reconfiguração cultural de tempo e espaço que tornava 

o consumo disponível durante toda a semana e por toda a área urbana, de modo que ele 

tornava-se um elemento central da atividade social e dos interesses pessoais. O público 

consumidor também se alterava: da restrita nobreza do período elizabetano que tinha acesso 

ao consumo, o século XVIII possibilita a incorporação nesse grupo de ouras classes sociais, 

que fazem deste período o primeiro momento da tradição ocidental em que é possível falar em 

um “consumo de massa”.  

É, assim, “em relação ao comércio que o consumo é redefinido no século XVIII” 

(SLATER, 2001, p. 29). Por meio do comércio passam a serem valorizadas as condições 

sociais que possibilitam a venda e a compra de mercadorias. Nesse momento, o comércio, a 

troca e o dinheiro já implicam em profundas e efetivas transformações culturais, econômicas e 

sociais, em um contexto de instabilidade de status no qual os estilos de vida poderiam ser 

determinados pelo acesso ao consumo. É com essas características que o consumo adentra o 

século XIX, como uma característica estrutural da vida social:  
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Profundas mudanças no consumo haviam gerado profundas mudanças na 

sociedade e estas, por sua vez, haviam produzido ainda mais modificações 

no consumo. Por volta do século XIX, consumo e sociedade estavam 
inextricavelmente ligados em um contínuo processo de mudanças. Não 

houve, portanto, nenhum “boom de consumo” no século XIX, porque havia 

agora uma relação dinâmica, contínua e permanente entre as mudanças no 

consumo as sociais, as quais, juntas, conduziam a perpétua transformação do 
Ocidente. (MCCRACKEN, 2003, p. 43)  

 

As mudanças ocorridas ao longo do século XIX são fundamentais para traçarmos um 

entendimento do consumo moderno, dentre elas a emergência das lojas de departamentos, de 

novos “estilos de vida de consumo” e de novas técnicas de marketing. Há uma 

democratização da moda, e esses fatores influenciaram profundamente a natureza e o contexto 

das atividades de compra, agregando aos bens cada vez mais significados sociais por meio de 

sofisticados mecanismos de transferência de sentido. 

Além de mudanças na atribuição de sentidos aos bens, essa nova estética do 

consumo, representada emblematicamente pela loja de departamentos, levava a alterações 

importantes também no processo de compra: em lugar da compra imediata de bens 

específicos, estimulava-se nos consumidores o desejo do consumo; em lugar da negociação de 

preços diretamente com um produtor ou vendedor, o consumidor tinha preços fixos com os 

quais concordava ou não, por meio da compra do produto ou pela desistência dela; em lugar 

do imediatamente inacessível, a compra do antes inimaginável se concretizava por meio dos 

sistemas de crédito. “as lojas de departamento foram agentes da difusão, funcionando como 

vastas salas de aula nas quais os cidadãos do século XIX podiam aprender as artes e as 

habilidades de seu novo e vital papel como consumidores” (MCCRACKEN, 2003, p. 51). 

O século XIX, assim, foi o período de instalação do consumo como um fato social 

permanente, no qual o mesmo agregou características que perduram até os dias de hoje. O 

consumo agora engendrava uma constante mudança social. Esta, por sua vez, engendrava 

constantes reformas naquele. A relação dialética entre essas duas forças originou um 

mecanismo que ajudou a conduzir a “grande transformação” através dos séculos XIX e XX. 

(MCCRACKEN, 2003, p. 49). Essas releituras históricas do consumo moderno, conforme 

traçado por McCracken, são de grande importância para o entendimento da mudança que 

possibilita a instauração de uma cultura do consumo. 

Assumimos em nosso estudo que o desenvolvimento do consumo se evidencia numa 

intensificação de práticas culturais que levaram a humanidade de um distanciamento total 

entre as classes sociais e dificuldade de acesso aos bens de consumo a uma aparente 

proximidade. De acordo com o manifesto Comunista (1890) a historia da humanidade é a 
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história da luta de classes, e a história do consumo não é refratária a isso, assim definimos 

como marcos históricos em nossa análise, sobre o fenômeno do consumo, três períodos da 

história (Idade Média, Modernidade e Pós-Modernidade) e o nascimento de classes sociais 

específicas nos mesmos. 

No período medieval observamos a enorme distância entre as únicas três classes 

sociais existentes: a nobreza, o clero e os servos. Na passagem da Idade Média para a 

Modernidade, que é quando se dá o berço da sociedade de consumo identificamos um 

movimento de aproximação com a possibilidade de mobilidade social propiciada pelo 

surgimento de uma nova classe, a burguesia, da qual deriva outra, o proletariado. Na 

contemporaneidade observamos um paradoxo, em meio a um cenário muito segmentado 

socialmente, a intensa aproximação entre as diversas classes emerge na figura do consumidor, 

categoria na qual muitas pessoas estão incluídas até certo ponto.  

Na Idade Média os papéis eram extremamente fixos, estáveis: nobreza nas cortes, 

clero nas instituições religiosas e o povo servindo a ambos. Um mundo de dogmas e 

separações profundas entre as classes, que só pareciam conviver em festas de carnavais, 

fenômeno batizado por Bakhtin (1999) de “carnavalização”. Embora tenha sido considerado 

um período sem fertilidade, conhecido como “era das trevas”, foi no estilo de vida ostensivo 

da nobreza daquele período que a ideia do consumo como hoje a conhecemos foi fundada.   

 

A matriz da grande transformação e o berço da cultura do consumo 

contemporânea se encontram no estilo de vida desenvolvido pela nobreza 
das cortes europeias. A partir disso, o consumo desce para as outras camadas 

sociais por meio das grandes exposições universais, final do século XIX e 

dos grandes magazines, primeiro na França, Inglaterra, depois nos EUA e 

finalmente no Brasil.(TONDATO, 2012, p.215). 

 

 A nobreza era enriquecida com símbolos expressivos, que lhe davam maior 

significação, e garantiam sua distinção. Eles usavam uma coroa, símbolo da jurisdição 

territorial. O simples diadema, usado pelos Barões, já significava autoridade, sendo acrescido 

por outros símbolos, à medida que se elevava o grau na hierarquia da nobreza. Os símbolos 

eram adornos incrustados no diadema, que indicavam o título de seu possuidor. A coroa do rei 

era fechada em cima, para indicar o poder soberano, mas com interstícios. Na coroa do 

Imperador não havia interstícios. Os nobres inferiores ao Barão não tinham direito à coroa. 

 O clero também mantinha suas simbologias através de objetos. A coroa papal, a tiara, 

é uma superposição de três coroas sobre uma armação completamente fechada. Do mesmo 
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modo variavam, em cores e adornos, os chapéus dos Cardeais, Arcebispos, Bispos e padres. 

Havia ainda outros símbolos, como o báculo do Abade, com a volta para dentro, 

representando sua autoridade dentro da abadia. Diferente do Bispo, cujo báculo tinha a volta 

para fora, indicando sua autoridade externa, a volta na ponta do báculo era sinal de submissão 

ao Papa, o qual usava um cetro sem volta alguma, símbolo de sua autoridade suprema.  

 As vestimentas do povo eram feitas de chita e algodão, somente a nobreza poderia 

usar os tecidos mais sofisticados, como cetim e seda. A nobreza era servida com uma mesa 

farta e possuía muitos servos. Estes, por sua vez, se alimentavam com pouca variedade e eram 

eles mesmos encarregados das atividades do lar.  Assim, se fundava a noção de distinção 

através do consumo de objetos e de um estilo de vida.  

Na sociedade medieval, estruturada em hierarquias estáveis, os gostos e as 

dinâmicas de preferências e os desejos de consumo eram necessariamente 

estáveis e tendiam a se reproduzir em ordem hierárquica. A consolidação da 
sociedade moderna e da relativa mobilidade social que a caracteriza havia 

produzido contínuas e cada vez mais rápidas mudanças nos estilos de vida. 

(SASSATELI, 2012, p. 27).  

 

A modernidade é marcada pelo emergir das ideias iluministas, que pregavam o 

predomínio da razão e da tecnologia, propiciando a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa, em que uma nova classe social ascende como protagonista: a burguesia. O capital 

passa a ser a força propulsora do processo histórico, antes cerceado pelos laços feudais. A 

revolução burguesa representa o rompimento das barreiras econômicas, políticas, sociais e 

ideológicas que impediam a caminhada do capital. 

A classe burguesa, como carro chefe da revolução, apresentou um projeto para a 

sociedade que aspirava por condições mais igualitárias. Surge a possibilidade de o homem ser 

sujeito da historia, e não apenas objeto, ser ativo e não apenas passivo diante de estruturas que 

independessem de sua vontade. “Os homens do Iluminismo sublinharam a passagem da 

passividade à ação revivendo um antigo provérbio romano, que estivera adormecido através 

dos séculos cristãos, cuja síntese é de que o homem é dono de seu destino” (GAY, 1988, p. 

57).    

Tudo estava sendo questionado, de acordo com Gay (1988), assim o projeto burguês 

propõe uma educação dos sentimentos, cujo imaginário social orienta condutas, pauta e 

hierarquiza valores, e instaura o dilema do novo e da novidade como o dilema existencial que 

se colocava naquele momento para as pessoas, que estão entre o encantamento e a revolta 

com esta nova ordem social, “o espírito burguês no século XIX era uma mistura de 
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impotência e autoconfiança; a excitação endêmica era controlada por dispositivos sociais e 

por defesas individuais” (GAY, 1988, p. 57). 

 O individualismo, a autonomia, o racionalismo e o capitalismo colocam-se como as 

bases da sociedade burguesa, que se fundamenta na valorização do trabalho e introduz a 

noção de propriedade privada. Enquanto o homem feudal erguia as muralhas da cidade que 

habitava, o burguês, como parte de seu processo de autoafirmação, preocupava-se com a 

construção de sua própria casa.  

 

Com a multiplicação das fábricas, a invasão das estradas de ferro e estações 

ferroviárias, a expansão de edifícios da administração pública, a ascensão e 

queda de bairros considerados nobres, o século XIX produziu um 
caleidoscópio de mudanças habitacionais no interior das próprias cidades. As 

cifras que relatam essas mudanças apenas as resumem, sem contudo 

considerar as intensas experiências que cada uma dessas migrações 

provocava. As implicações dessas experiências, exploradas tanto em obras 
de ficção como nas de crítica social, não eram totalmente compreendidas à 

época, mas diziam respeito às preocupações fundamentais da existência 

humana: moralidade sexual, disciplina no trabalho, coesão familiar, 
percepção do tempo, do espaço e das oportunidades oferecidas pela vida 

(GAY, 1988, p.46).   

A teoria acerca da modernidade se destacou especialmente pela observação dos 

flâneurs, personagens de Baudelaire, que foram usados por Benjamin como alegorias para 

descrever a experiência moderna. Eles mergulhavam na experiência do consumo para tentar 

entender o até então novo “mundo das mercadorias” que se erguia. Submersos na multidão 

podiam observar e interpretar aquele novo modo de estar no mundo que se apresentava. Esta 

experiência implicava novas formas de sociabilidade surgidas nas cidades modernas, como 

Paris, no fim do século XIX, com o surgimento das passagens, “as passagens são o labirinto 

desnorteador em que o flâneur se converte em espectador que, tomado de embriaguez 

amnésica, se depara com a modernidade: o transitório, o efêmero, o contingente”. (MATOS, 

2010, p.221).   

Ergue-se a sociedade do espetáculo como Debord (1997) a descreveu. Para ele “o 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre as pessoas mediada 

por imagens ”(DEBORD, 1997, p.14). No espetáculo considerava-se o espectador como mero 

contemplador diante de uma tela de cinema. Alienado, lhe restava apenas aplaudir o 

espetáculo. Para ele, o espetáculo era uma forma de dominação da burguesia sobre o 

proletariado, e do espetáculo sobre todos os membros da sociedade. Silva (2007) nos fala que 

no espetáculo as pessoas abdicavam do seu papel de protagonistas e passavam a viver por 

procuração.  Adorno e Horkheimer alertavam para a reprodução da cultura em massa, em que 
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a cultura se torna a grande mercadoria, fenômeno que batizaram de “indústria cultural”.  

O processo de passagem para a cultura de consumo no seu estágio contemporâneo foi 

analisado por muitos teóricos, e a principal divergência entre eles consiste em entender se o 

cenário atual se apresenta como uma ruptura ao projeto da modernidade ou simplesmente 

como sua continuidade. Por isso, muitos foram os nomes que cada um utilizou para batizar 

este fenômeno, dentre eles: era do consumo, sociedade da mídia, sociedade pós-industrial, era 

da publicidade, pós-modernidade, sobremodernidade e sociedade pós-moderna.  

Escolhemos empregar o termo pós-modernismo neste estudo, de acordo foi proposto 

por Featherstone(1995), segundo o qual este se refere ao contexto atual em que observamos 

mudanças nas experiências culturais e nos modos de significação; na estetização da vida 

cotidiana e na transformação da realidade em imagens. Nessa sociedade estetizada, que 

quebra definitivamente as barreiras entre arte e vida cotidiana, alta cultura e baixa cultura, 

popular e erudito, celebrando a mescla, a mistura, a dessacralização e a aproximação, a mídia 

assume um papel central ao colocar em circulação um infindável número de imagens 

diariamente. Se na modernidade era o espetáculo, agora, de acordo com Silva(2007) vivemos 

o hiperespetáculo, onde há a transformação do mundo em imagem.  

Para Silva enquanto o espetáculo era uma imagem do mundo, o hiperespetáculo é 

uma imagem de si mesmo (SILVA, 2007, p.32). No espetáculo o homem contemplava a 

distancia, “o contemplador aceitava viver por procuração” (SILVA, 2007, p.31), no 

hiperespetáculo ele continua a contemplar, mas agora contempla uma imagem de si mesmo no 

outro. Seria o fim da alteridade? Segundo Silva já não há mais alteridade verdadeira, posto 

que “o outro é eu que deu certo graças às circunstâncias”(SILVA, 2007, p. 32).  

A era da aproximação se instala, com novos modos de articulação entre público e 

privado, categorias que parecem dissolver-se, “a identificação deve ser total e reversível. Cada 

um deve poder se imaginar no lugar da estrela ou do objeto da sua admiração e aspirar à 

condição de famoso” (SILVA, 2007, p.31). As celebridades se confundem com qualquer um, 

e compartilham suas vidas. É a era da visibilidade, do Big Brother, na qual “o importante não 

é fazer, é ser visto fazendo, mesmo que seja um fazer inútil” (SILVA, 2007, p. 37). “No 

espetáculo as estrelas aspiravam à eternidade. Ídolo e fã imaginavam um casamento até que a 

morte os separasse. No hiperespetáculo predomina o ficar. Tudo é deliciosa e perigosamente 

passageiro” (SILVA, 2007, p. 37). 

 Temos agora a configuração de uma economia da transitoriedade que se fundamenta 

na produção de objetos descartáveis. Este é um princípio impulsionador do consumo, que leva 

os indivíduos a uma ligação por períodos muito curtos com uma sucessão de objetos, os quais, 



37 

  

 

em uma estratégia de lucro, vão se tornando obsoletos.  Assim, ao forçar as pessoas a lidarem 

com a descartabilidade, com a novidade e as perspectivas de obsolescência instantânea, na 

cultura de consumo pós-moderna o indivíduo perde sua capacidade de organizar 

coerentemente seu passado e seu futuro, a vida deixa de ser um projeto com um significado 

como pretendia a modernidade, e suas práticas resultam numa heterogeneidade que se 

desenrola numa série de fragmentações do tempo vivido em presentes perpétuos, conforme 

Jameson (2002) observou.  

Jameson (2002) aponta para a desconexão entre os significantes, a sobrecarga 

sensorial e a liquefação de signos e imagens da sociedade-cultura pós-moderna, na qual se 

acaba a distinção entre alta-cultura e cultura de massa. Neste contexto, ele observa que a arte 

e a realidade trocaram de lugar numa "alucinação estética do real"; onde tudo, do mais banal 

ao mais marginal, estetizou-se, “essa liquefação de signos e imagens” determina um 

apagamento da distinção entre alta-cultura e cultura de massa. (JAMESON, 2002, p.112) 

 

 
A superprodução de signos e a reprodução de imagens e simulações resultam 

numa perda do significado estável e numa estetização da realidade, na qual 

as massas ficam fascinadas pelo fluxo infinito de justaposições bizarras, que 
levam o espectador para além do sentido estável. (FEATHERSTONE, 1995, 

p. 34) 

 

Ele enxerga o individuo pós-moderno como o esquizofrênico, ao passo que enfoca 

com imediatismo determinadas experiências e imagens desconectadas, isoladas, e que não se 

articulam em sequências coerentes. Isto quer dizer que o tempo e a história não constituem 

mais uma lógica compreendendo processos e relações sociais reais; a história reduz-se a 

significantes (estilos, referências, imagens, objetos) que podem circular independentemente 

de seus contextos originais. Assim, ele deduz que a lógica imanente da sociedade de consumo 

corresponde ao pós-modernismo. 

Baudrillard (2007) estendeu a discussão sobre a esquizofrenia de que Jameson (2002) 

falava, usando como analogia a percepção de mundo do telespectador de televisão, que pode 

mudar de canal a todo instante, e assim vivencia fragmentos de diversas imagens e 

informações, uma experiência de colapso da relação entre os significantes, de 

desencadeamento e descontinuidade.  

A partir daí Baudrillard também desenvolve o conceito de hiper-realidade, sugerindo 

que o mundo em que estamos foi substituido por um mundo-cópia, no qual vivemos cercados 
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por um simulacro, e que a nossa própria realidade tornou-se representação. Para ele a ênfase 

se desloca da produção para a reprodução, para a reduplicação infinita de signos, imagens e 

simulações por meio da mídia, abolindo a distinção entre imagem e realidade. No contexto 

pós-moderno nada é parado e estático, tudo é transitório. Não procuramos verdades 

universais, porque elas limitam a experiência. A complexidade não assusta, aceitamos suas 

consequências. O mundo não se encerra em uma única possibilidade, não é uno, tampouco é 

dual, ele é múltiplo.  

E é neste momento em que a luta de classes parece estar menos tensa, devido à 

democratização e a multiplicidade de classes sociais existentes, que o consumo se converge 

em novo campo de batalhas, onde as pessoas lutam para se distinguir, e surge uma categoria 

abrangente: os consumidores. Em maior ou menor medida, agora somos nós que ditamos a 

produção, a partir do momento que disseminamos significados através do consumo. De 

acordo com Rocha (2011) as culturas do consumo participam de experiências sensoriais que 

revelam os indivíduos de seu tempo. 

 

O consumo não é apenas produção de forças, mas também produção de 

sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois 
ainda passa mais decisivamente pelos usos que lhe dão formas sociais e nos 

quais se inscreve demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais (MARTÍN-BARBERO, 1997, p 292). 

 

 O consumidor contemporâneo é um sujeito informado, exigente e participativo, 

que já nasceu imerso na cultura de consumo, portanto não precisou mergulhar numa nova 

experiência como o homem da modernidade. Assim, este consumidor pôde desenvolver 

instrumentos de cognição sofisticados e é capaz de disseminar conhecimentos e sugestões 

sobre produtos, alimentando a produção, num processo contínuo e dialético entre 

produção e recepção, no qual o consumidor participa da produção, e assim também é 

autor. 

Mesmo que ainda absorva mensagens hegemônicas, o consumidor ativo negocia 

seu posicionamento diante destas. Temos a capacidade de escolher, interpretar e combinar 

serviços, produtos, estéticas, o que torna cada vez mais difícil distinguir entre aquilo que 

consumimos e aquilo que nós mesmos produzimos. “O consumo assume lugar primordial 

como estruturador dos valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem 

identidades e definem mapas culturais”. (ROCHA, 2005, p 124). 

Cada um de nós, assim, se apresenta em certa medida como o árbitro de nossas 
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próprias opções, podendo decidir sobre o que desejamos e sobre nossas aspirações. Nesse 

sentido, cada pessoa tem legitimidade para criar sua própria moda, de acordo com seu 

senso estético e de conforto. A proliferação de escolhas, característica da atualidade, é 

essencial, portanto, para que venhamos a descobrir nossa identidade, o que possibilita ao 

mesmo tempo a distinção e integração na sociedade.  

1.2. Notas sobre a televisão no Brasil 

O desenvolvimento de uma mentalidade propícia ao consumo na sociedade brasileira 

está intrinsecamente relacionado ao surgimento da televisão em setembro de 1950, pelas mãos 

de Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de TV no país, a TV Tupi. De acordo 

com Baccega (2001) “a partir da década de 50, o Brasil, como de resto toda a América Latina, 

viveu um acelerado processo de urbanização, desde o principio imbricado com a mídia, no 

caso, sobretudo o rádio, que já vinha da década de 20, e a televisão” (BACCEGA, 2009, p. 4).   

A televisão possibilitou a criação de novos comportamentos que impulsionaram a 

compra e o uso de novos produtos. “Modificam-se os hábitos com relação à alimentação, à 

vestimenta, à higiene, É o binômio comunicação/consumo em atividade” (BACCEGA, 2009, 

p.18). Almeida enfatiza o papel educador da televisão para o consumo, “educar aqui significa 

ensinar a consumir, mudar os hábitos cotidianos de modo que o consumidor incorpore uma 

série de produtos industrializados”. (ALMEIDA, 2003, p.26). 

Nos anos 1950, no Brasil, a TV teve um caráter de experimentalismo. A ausência de 

profissionais com experiência em televisão dificultou a definição de seu conteúdo e 

programação. Foram os profissionais de rádio que acabaram entrando na televisão, o que 

influenciou na criação de sua linguagem. Os primeiros anos foram marcados por improvisos 

ao vivo, pois ainda não havia ainda o videotape, e o alto custo do aparelho televisor - que era 

importado - restringia o seu acesso às classes mais abastadas.  

Os recursos técnicos para produção eram primários, mas pouco a pouco essas 

dificuldades foram sendo superadas e a televisão logo cresceu e tornou-se a maior mídia 

usada pelo publicitário e a de maior alcance nacional. A sociedade brasileira vê-se submetida 

a uma nova ordem social e econômica, desde Getúlio Vargas nas décadas de 30 e 40, seguido 

de Juscelino Kubitschek, nos anos 50, e culminando nas políticas após o ano de 1964, de 

acordo com Lopes (2010).  

Assistimos a um alto volume de investimento na infraestrutura da informação e do 

lazer. “A televisão é ela mesma um produto do capitalismo avançado e, como tal, tem de ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Improviso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videotape
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televisor
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vista no contexto da promoção de uma cultura do consumismo.” (HARVEY, 2011, p. 64).  

Ele chama atenção para a política da distração como “parte do impulso para manter nos 

mercados de consumo uma demanda capaz de conservar a lucratividade da produção 

capitalista” (HARVEY, 2011, p.64). 

Em 1964 com o golpe militar, e em 1968 com o AI-5, aumenta a ingerência e 

controle dos meios de comunicação pelo Estado, alguns programas são proibidos e algumas 

emissoras de televisão saem do ar. A decretação do Ato Institucional nº 5 significou o 

endurecimento da ditadura militar por meio da suspensão de todos os direitos políticos e civis; 

a supressão da liberdade de expressão e o consequente cerceamento dos meios de 

comunicação.  

 No entanto o governo militar pretendia alcançar a integração nacional, que era um 

dos seus objetivos, principalmente nos governos de Médici (1969- 1974) e Geisel (1974 - 

1979). Tal política vislumbrava na televisão uma grande possibilidade de integração por meio 

da unificação da linguagem, do consumo e da ideologia, por isso o governo militar passou a 

investir fortemente na formação de uma rede de telecomunicações.  

 

Durante o regime militar e imediatamente depois, nos anos da chamada 

“transição democrática”, nos marcos restritos desse modelo, produziram-se 

programas de qualidade  em uma escala de massa como não havia sido feito 
antes. Uma teledramaturgia pressionada pela censura e ao mesmo tempo 

impulsionada pelo crescimento de um incipiente mercado consumidor 

explorou convenções estabelecidas pelos movimentos teatrais e 
cinematográficos dos anos anteriores ao golpe, como o CPC da UNE, o 

Teatro de Arena, o Cinema Novo, dando- lhes forma própria. Cenários 

urbanos, representações liberais da mulher e da família, a possibilidade da 

ascensão social, aparecem nessa dramaturgia associados ao avanço 
inevitável de uma certa “modernidade” que se opõe a uma “tradição”, 

entendida de maneira associada à vida rural, ao misticismo, à corrupção e ao 

Nordeste dos coronéis patriarcas (HAMBURGUER, 2004,p.112-113). 

 

Esse interesse dos governos autoritários conflui com a política de expansão e 

unificação da programação da Rede Globo no início da década de 70. Amparada pela 

ditadura, esta vai apropriar-se de toda uma revolução tecnológica em curso. Maria Rita Kehl 

(1986) “discute a posição da Rede Globo em relação ao estado brasileiro e aos governos 

militares, mencionando a relevância da formação do mercado consumidor no Brasil através da 

televisão” (ALMEIDA, 2003, p.25). 

Assim, desde os anos 60 os militares expandem a rede Embratel, e a Globo é a 

primeira emissora a transmitir em rede para o Brasil, em setembro de 1969, com o inicio do 

Jornal Nacional. De acordo com Almeida (2003), esse processo de expansão do sinal de 
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televisão é acompanhado pela expansão do mercado consumidor brasileiro. A partir daí 

inaugura-se um novo formato de telejornalismo com o Jornal Nacional, que vai ao ar, não por 

mera coincidência, em setembro de 1969, nove meses depois do AI-5.  

O Jornal Nacional marcou a criação de um modelo próprio, em um contexto de 

expansão da indústria cultural no Brasil. Segundo Maria Rita Khel (1986) a Globo é 

efetivamente a síntese da televisão brasileira na década de setenta. “A televisão e a Globo são 

mencionados como importantes agentes no processo de modernização do país”. (ALMEIDA, 

2003, p.26) 

Vale ressaltar que nesse processo de implantação de uma política de integração 

nacional, há a instauração de uma hegemonia do sudeste, do eixo Rio-São Paulo sobre todo o 

Brasil, já que todas as emissoras ali se encontravam. Assim, a televisão acabou lançando 

modelos de comportamento fabricados em São Paulo e Rio de Janeiro para todo o território 

brasileiro. Neste sentido, a ideia de integração nacional eliminou qualquer possibilidade de 

veiculação de programas regionais, ou pelo menos, programas específicos para cada região. 

Maria Rita Kehl (1986) discute a posição da Rede Globo em relação ao estado brasileiro e aos 

governos militares, mencionando a relevância da formação do mercado consumidor no Brasil 

através da televisão. 

E até os dias atuais é muito mais fácil e menos custoso retransmitir o sinal da Rede 

Globo do que investir em novos programas que poderiam trazer à programação televisiva uma 

diversidade maior com o envolvimento de produtoras independentes e regionais. Somente em 

1993 seria então criada em Curitiba a CNT, primeira rede nacional de televisão com sede fora 

do eixo Rio-São Paulo, mas ainda na região Sudeste.  

A esquerda nos anos sessenta foi uma das principais responsáveis pela produção 

cultural no Brasil. A estética do subdesenvolvimento criada pelos produtores culturais de 

esquerda como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, o Centro Popular de Cultura da União 

Nacional dos Estudantes e o Cinema Novo com a sua Estética da Fome, eram totalmente 

incompatíveis com uma nova estética que se estabeleceu, sobretudo, a partir de 1973 com o 

Padrão-Globo de Qualidade.  

Esse novo padrão estético ditou algumas normas também na produção e veiculação 

de notícias. No Jornal Nacional, além da fragmentação da informação a assepsia, por 

intermédio da eliminação da pobreza na imagem, foi característica marcante do telejornalismo 

da Globo. O programa era composto de depoimentos e reportagens assim como entrevistas 

editadas e enxutas para consumo rápido. A boa imagem, do ponto de vista técnico e estético, 

acabou sendo adotada como um dos principais critérios de seleção do noticiário.  
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A espetacularização, característica marcante da TV brasileira, atingiu também o 

telejornalismo, principalmente a partir do advento da TV em cores e com a adoção dos 

critérios estéticos já assinalados.  

Claro que a diluição da linguagem também aparece como característica da linguagem 

televisiva, elaborada com a preocupação de não se afastar de nenhum setor potencial do 

mercado consumidor. “A televisão se caracteriza como veículo assumidamente antropofágico 

das artes prévias, das linguagens prévias e tudo em ritmo de rock pauleira característico da 

voracidade temporal contemporânea” (BALOGH, 2002, p.93). 

  A audiência é fundamental para a sustentação da TV por intermédio da venda de 

espaço de tempo para anunciantes. A televisão vivia, como ainda hoje, do controle e 

conhecimento das tendências de seu mercado consumidor. Desse modo, como ressalta 

Almeida (2003) a televisão seria parte integrante da modernização e urbanização do país, 

transformando a população em mercado consumidor. 

A integração pela notícia coincidia com o endurecimento do regime. Esta revolução 

tecnológica incluía, principalmente, a incorporação de uma moderna engenharia eletrônica 

que apontava para em um futuro próximo um telejornal completamente eletrônico. O aumento 

dos satélites de comunicação beneficia a Rede Globo. Nesta década, a TV realmente serviu e 

se serviu bem do momento de desenvolvimento - milagre econômico - conjugando a apologia 

da modernização, a formação de hábitos novos e de um público consumidor com o apoio 

político garantido pela ditadura.  

Esse estilo, com algumas de suas características já assinaladas, garantiu a construção 

da ideia de país “'em desenvolvimento” e do milagre econômico. De acordo com Orofino 

(2006), isso gerou um conflito entre as condições tecnológicas e socioeconômicas no Brasil,  

revelando um cenário de disparidade, “um país cujo índice de analfabetismo ainda atinge 15% 

da população e que possui exemplos de uma indústria televisiva extremamente bem-sucedida, 

em termos de expansão de mercado, tecnologia e também na criação de um padrão de 

linguagem” (OROFINO, 2006, p. 42).  

 A TV tem sensibilizado, ao longo de sua história, um número significativo de 

estudiosos. É sem dúvida o veículo midiático mais criticado entre os analistas, mas é também 

a mídia que parece alcançar o público mais expressivo no que toca à sua diversificação. No 

entanto, Machado (2000), recentemente, indica uma série de trabalhos que pensam a TV e as 

outras mídias a partir de outros critérios, ou seja, fugindo das generalizações que uniformizam 

a proposta de entretenimento. 

Mais do que pensar exclusivamente nos conteúdos e no caráter muitas vezes 
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ideológico dessas produções, grande parte das reflexões procura compreender o uso dessa 

programação pelo público. Ao invés de refletir sobre a forma como os conteúdos influenciam 

as pessoas, dedica-se a pensar o que as pessoas fazem com esses conteúdos. Esses estudos 

pensam produção e recepção como processos extremamente interligados. É o caso do texto de 

Hall, Codificação/Decodificação, já citado no tópico anterior, o qual considera que: 

 

Embora as estruturas de produção da televisão originem o discurso 

televisivo, elas não constituem um discurso fechado. Elas colhem seus 
assuntos, enfoques, agendas, acontecimentos, pessoal, imagens da audiência, 

definições da situação de outras fontes e outras formações discursivas dentro 

da estrutura sociocultural e politica mais ampla, da qual elas são uma parte 
diferenciada. A audiência é ao mesmo tempo a fonte e o receptor da 

mensagem televisiva. Assim – tomando emprestados os termos de Marx- 

circulação e recepção são, de fato, momentos do processo de produção na 
televisão e são reincorporados e enviesados, ao próprio processo de 

produção. O consumo ou recepção da mensagem sentido amplo, ainda que o 

último seja predominante porque ele é o ponto de partida para a realização 

da mensagem. Produção e recepção da mensagem televisiva não são, no 
entanto, idênticas, mas são relacionadas: são momentos diferenciados dentro 

da totalidade formada pelas relações sociais do processo comunicativo como 

um todo (HALL, 1997, 92-3). 

Assim, podemos compreender o processo comunicativo proposto pela TV e demais 

mídias como um processo de interação, um diálogo contínuo entre criação e recepção. A 

televisão foi a responsável pelo desenvolvimento de uma cultura de massa, que segundo 

Morin (2009) pode ser considerada uma terceira cultura, ou seja, uma cultura que se alimenta 

a partir de uma relação de interdependência com outras culturas sejam estas escolar, nacional 

ou religiosa. Supomos que para que se possa analisar a cultura de massa ou, em uma versão 

mais moderna, para se analisar a cultura das mídias (KELLNER, 2001), é necessário 

empreender uma análise interdisciplinar.   

Para estimular o consumo de massa, a televisão passa a funcionar segundo um 

modelo industrial e adota como estratégia produtiva as mesmas prerrogativas da produção em 

série que já vigoram em outras esferas industriais, adotando o formato serializado e 

fragmentado. Dessa maneira podemos supor que ela representa o projeto da reprodução do 

sistema capitalista de produção e da sociedade de consumo. "A necessidade de alimentar com 

material audiovisual uma programação ininterrupta teria exigido da televisão a adoção de 

modelos de produção em larga escala, onde a serialização e a repetição infinita do mesmo 

protótipo constituem a regra”. (MACHADO, 2001, p.86). 

Segundo Machado, serialidade é a “apresentação descontínua e fragmentada do 

sintagma televisual" (MACHADO, 2001, p. 83), que caracteriza os programas da televisão, 
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principalmente a telenovela.  Existem razões de natureza intrínseca ao meio que contribuem 

para a escolha do formato seriado. Ao contrário do teatro ou cinema, que possibilitam a 

contemplação, o escuro e o silêncio, a recepção da televisão se dá num ambiente doméstico e 

iluminado, que concorre com o lugar simbólico da tela, desviando a atenção do espectador e 

solicitando-o frequentemente. Assim, a repetição torna-se fundamental para que este, mesmo 

perdendo algumas cenas, consiga acompanhar o programa. 

 

A televisão logra melhores resultados quanto mais a sua programação for do 

tipo recorrente, circular reiterando ideias e sensações a cada novo plano, ou 
então quando ela assume a dispersão, organizando a mensagem em painéis 

fragmentários e híbridos, como na técnica de collage (MACHADO, 2001, 

p.87). 

 

A possibilidade de exibição de imagens trazida pela TV fomenta a instalação de uma 

cultura da visualidade em nosso país “se, na maior parte da história da televisão, a palavra-

chave foi narração, a visão pós-modernista da televisão como imagem muitas vezes descentra 

a importância da narrativa.” (KELLNER, 2001, p. 301). Nos programas tidos como pós-

modernos há um novo visual e um novo tipo de sentimento. “O capitalismo para manter seus 

mercados se viu forçado a produzir desejos e, portanto, estimular sensibilidades individuais 

para criar uma nova estética que superasse ou se opusesse às formas tradicionais de alta 

cultura” (HARVEY, 2011, p.65).    

Augé (1998) nos fala de uma nova composição do real e do ficcional condicionada 

pela circulação entre o imaginário individual (o sonho), o imaginário coletivo (os mitos, os 

ritos e os símbolos) e a obra de ficção. Ele analisa as possíveis consequências da confusão 

dessas vertentes, concluindo que há uma ficcionalização do real na contemporaneidade, já que 

nossos modelos de vida hoje são fortemente inspirados nas imagens do cinema e da televisão. 

Para Augé (1998) nesse processo de imbricamento entre real e ficcional a televisão influencia 

mais que o cinema, o que devemos ao seu formato seriado e fragmentado, que permite sua 

presença cotidianamente no ambiente doméstico do espectador. Assim, Kellner nos fala que: 

 

o significante foi liberado, e a imagem tem precedência sobre a narração, 

visto que certas imagens estéticas contundentes, de grande artificialidade, se 
afastam da diegese televisiva e se transformam em centro de fascinação, de 

prazer sedutor, de uma intensa porém fragmentada e transitória experiência 

estética” (KELLNER, 2001, p. 301). 

 

Como já dissemos no tópico anterior, na sociedade de consumo a identidade deixou 



45 

  

 

de ser aquilo que se é para ser aquilo que se aparenta, a imagem e o estilo como a pessoa se 

apresenta. Nesse sentido, “as pessoas realmente modelam comportamentos, estilos e atitudes 

pelas imagens da televisão” (KELLNER, 2001, p. 303). Assim, a televisão desempenha papel 

fundamental na estruturação da identidade e na conformação de pensamentos e sentimentos. 

Kellner (2001) explica que a televisão fornece imagens daquilo que é apropriado em termos 

sociais, e fornece recursos para formar novas identidades em que a aparência e valorizada em 

detrimento da essência.  

Para Harvey causa pouca surpresa que: 

 

na era da televisão de massa, tenha surgido um apego antes às superfícies do 
que as raízes, à colagem em vez do trabalho em profundidade, a imagens 

citadas superpostas e não ás superfícies trabalhadas, a um sentido de tempo e 

de espaço decaído em lugar do artefato cultural socialmente realizado. E 
todos esses elementos são aspectos vitais da prática artística na condição 

pós-moderna” ( HARVEY, 2011, p.63). 

Desse modo, os debates sobre a televisão assumem centralidade no contexto 

contemporâneo, em que esta se configura como uma das maiores representantes da identidade 

nacional, considerando que hoje uma nação é em parte uma comunidade hermenêutica de 

consumidores, de acordo com Garcia Canclini (1998). Mas como é possível que exista uma 

nação e um sistema de consumo cultural integrado numa sociedade segmentada e 

multicultural, com varias tradições, e modernidade, como a sociedade brasileira?  

Segundo Garcia- Canclini (1998) toda nação é resultado de pactos de leitura. Existem 

acordos entre produtores, instituições, mercados e receptores sobre o que é comunicável e 

verossímil em determinada época. As diferenças e desigualdades se assentam em regimes de 

transações que fazem possível a coexistência de etnias, grupos e classes. Ele explica que ao 

referir-se a comunidade hermenêutica de consumidores alude a formas de experimentar o 

nacional no cotidiano, quando as culturas desterritorializam-se e muitas práticas políticas são 

subordinadas a regras industriais da comunicação massiva.    

 

O estudo do consumo cultural aparece, assim, como um lugar estratégico 

para repensar o tipo de sociedade que desejamos, o lugar que tocará cada 

setor, o papel como poder publico que garantia de que o interesse público 
não seja depreciado. Conhecer o que ocorre nos consumos é interrogar sobre 

a eficácia das políticas, sobre o destino do que produzimos entre todos, sobre 

as maneiras e as proporções em que participamos da construção social do 
sentido (GARCÍA-CANCLINI, p. 95).        

 

Na atualidade a televisão divide seu espaço com diversos outros meios de 
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comunicação de massa, como a Internet, tablets, celulares, e etc. No entanto o aumento da 

concorrência entre os meios não diminuiu o potencial comunicativo e a participação 

publicitária da televisão no cenário contemporâneo. Segundo o último relatório publicado 

pelo catálogo Mídia Dados em 2012, a televisão não perdeu participação na divisão das 

verbas publicitárias nacionais em 2011, tendo havido inclusive um crescimento de 9,2% ante 

8,5% do mercado no mesmo período.  

De acordo com Ricardo Esturato, diretor de marketing da Rede Globo, isso se 

explica porque, “nesse ambiente de mídias cada vez mais fragmentado, o valor da mídia de 

massa tende a aumentar. Segmenta-se tanto que a única forma de atingir a massa é por meio 

da TV” (ESTURATO, 2012, p. 294). Ele acredita que as mídias sociais são instrumentos de 

socialização, e o que tem se observado é que elas levam as pessoas a navegar mais em torno 

da TV. A qualidade do conteúdo da TV é importante para gerar audiência e repercussão, por 

isso os meios impressos e a internet, por exemplo, usam o conteúdo desta para atrair 

audiência.   

Assim, a existência de outros meios não abala o poderio da televisão, pelo contrário, 

chamamos atenção para um ambiente de convergência midiática, em que o conteúdo desta se 

estende para outras mídias e, nesse sentido a televisão se beneficia quando adota estratégias 

multiplataformas para atuar neste cenário. Ricardo Ribeiro, diretor do SBT também considera 

a ascensão da classe C e a pulverização do consumo como fatores favoráveis ao crescimento e 

penetração da televisão. Para ele “o tempo que o espectador passa diante da TV continua 

crescendo” (RIBEIRO, 2012, p. 295).  

Ricardo Ribeiro ainda chama atenção para o fortalecimento das televisões regionais, 

devido ao aumento na venda de televisores pelo Brasil afora, ampliando também o interesse 

dos anunciantes, que sabem que a  TV é a mídia que gera resultado mais rapidamente. Ele nos 

fala que a participação cresceu em 2011, “porque diante de uma situação um pouco mais 

instável, em razão dos problemas no mercado internacional, busca-se efetividade, quesito no 

qual a TV é incomparável” (MIDIA DADOS, 2012, p.296). 

Segundo Sergio Amaral, diretor de publicidade da MTV, as pesquisas encomendadas 

mostram que até mesmo entre os jovens não houve queda no consumo de televisão. Eles são 

muito ágeis, e fazem milhares de coisas simultaneamente, como assistir TV e navegar na 

internet. Sergio nos explica que o dia do jovem de hoje tem 43 horas em média, e que a 

televisão é e continuará sendo seu hobby principal, inclusive é em torno dela que giram os 

outros meios. 

Fábio Corrêa da Mix TV concorda que a TV é um gerador de tendências, o que faz 
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com que as outras mídias orbitem em torno dela, e exemplifica isso expondo que eles 

possuem uma rádio agregada aos seus negócios, e quando fazem ações integrando a rádio e a 

TV há ampliação do resultado gerado. Segundo Esturaro, “mesmo a questão da queda de 

audiência, tão comentada, deve ser analisada com atenção, porque hoje um ponto de audiência 

reúne mais gente que no passado” (ESTURATO, 2012, p.296). 

Ele também chama atenção para o aumento da renda média das pessoas, o que 

significa que eles disponibilizam mais dinheiro para gastarem, e com o crescimento 

econômico em todas as regiões do país, especialmente no Nordeste, o anunciante tende a 

investir mais em publicidade, o que tem levado a um crescimento na demanda pelos espaços 

regionais. 

No entanto, independente dos bons resultados e de um mercado aquecido, as 

emissoras estão conscientes que não podem deixar de investir em qualidade e tecnologia, por 

isso agora entramos na fase digital da televisão, com a sucessiva substituição das TVS 

analógicas. Hoje já são 40 milhões de domicílios recebendo o sinal digital, e a expectativa é 

que até a Copa do Mundo de 2014 esse número chegue a 70 ou 80 milhões. Segundo os 

empresários, a publicidade, no entanto, ainda não está se beneficiando desta nova tecnologia 

na produção de comerciais de alta definição, e não se sabe muito bem se isto se deve ao custo 

desta tecnologia ou a uma ausência de conhecimento para lidar com a mesma. 

O certo é que este novo cenário exige estratégias de interação, mas como não é 

possível que um sistema una toda a audiência da televisão num processo de interação, 

pequenas experiências de integração de conteúdo vão abrindo caminho para educar o 

consumidor para a percepção da mudança e no uso desses novos modelos de convergência 

tecnológica, como é o caso dos sites das telenovelas.  

Assim, segundo relatório publicado pelo catálogo Mídia Dados em 2012, 95,2% das 

casas possuíam um aparelho de televisão em 2011, um crescimento de 8,2 %, se comparado 

ao ano 2000, em que 87% dos domicílios possuíam pelo menos uma TV. A região com maior 

índice de residências com aparelho de televisão é o Sudeste com 97, 7%, seguido do Sul com 

96,9%, Centro-Oeste com 95,5%, Nordeste com 91,8% e Norte com 88,6%. As principais 

emissoras de TV aberta hoje são a Rede Globo, Rede TV, Bandeirantes, SBT e Record.  

Em 2000 enquanto existiam 58.283 mil aparelhos televisores em uso, em 2011 esse 

número passa para 96.279 mil. A Rede Globo cobre 99,57 % dos domicílios com TV, seguida 

do SBT que cobre 96,74%, e depois a Record 91,78%. Quanto ao share a Globo também é 

líder, atingindo entre 40 a 52% do share ao longo de um dia. 

   Durante a semana, no período matutino, entre 7 às 12 horas, a Globo lidera a 
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audiência com 34,2%, SBT vem em seguida com 20,3%, a Bandeirantes tem 4,8%, Rede TV 

1,9%, Record 19,9%, e as demais 19,0%. No período vespertino, das 12 às 18 horas, a Globo 

também protagoniza a audiência com 41,1%, seguida da Record com 17,7%, o SBT tem 

16,5%, a Bandeirantes 5,4%, e a Rede TV 2,1%.  No período noturno, entre 18 e 00 horas a 

Globo passa para 51,7% de liderança, seguida da Record com 17,7%, o SBT tem 16,5%, a 

Bandeirantes 5,4%,  a Rede TV 2,1% e as outras têm 13,7%. 

Quanto à penetração do meio, observamos que é maior entre as classes mais baixas. 

Entre as classes sociais a classe C1 e C2 despontam como maiores consumidoras de televisão, 

com 98%, a classe B1 tem 96%, B2 97%, A1 91%, A2 95%, a classe D tem 96% , e a classe E 

tem 85% de penetração. Quanto à faixa etária, 99% da audiência se situa entre 10 e 15 anos, 

perfazendo o maior público, 97% entre 15 e 19 anos, 96% entre 20 e 29 anos, 97% entre 30 e 

39 anos, 97% entre 40 e 49 anos, e 97% da audiência está entre 50 e 64 anos. 

Outro parâmetro a ser analisado para percebermos a importância da televisão- e 

principalmente da Rede Globo- é o custo de inserção de 30 segundos de comercial. Na 

pesquisa já referenciada, a Globo tem maior custo: um comercial de 30 segundos na novela 

das 21 horas custa U$$ 218 mil. No SBT, os comerciais mais caros são os dos programas de 

auditório Silvio Santos, Domingo Legal e Eliana (U$$ 109,5 mil), enquanto na Record é o da 

novela das 22 horas ( U$$ 141 mil) e na Band são as transmissões esportivas de futebol(U$$ 

79 mil).    

Os dados também deixam inferir que o formato mais popular na televisão e na Rede 

Globo é a telenovela. De segunda a sexta, no horário nobre, entre 06 h e 00horas a Rede 

Globo tem 48% de sua programação ocupada por novelas, no SBT 39% são os programas de 

auditório, na Rede TV 49% corresponde ao jornalismo, a Record tem 51% de sua 

programação composta por filmes e séries, e a Bandeirantes tem 20% da programação em 

programas de auditório e 25% em variedades. 

Portanto, as emissoras de televisão e os produtores estão sempre atentos à audiência e 

em busca de ousar nos formatos, investigando maneiras de renovar o fazer televisivo, 

combinando estratégias de produção sofisticadas com estratégias tradicionais. Esta busca pela 

inovação é identificada principalmente na telenovela, o maior produto da indústria cultural 

televisiva, que tem os melhores resultados de audiência e um grande potencial de exportação, 

sendo responsável por dar maior visibilidade internacional à produção televisiva brasileira.      
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1.3. A telenovela como produto midiático: vendedora de sabão, de estilos de vida, e de uma 

mentalidade de consumo. 

  O homem sempre apresentou a necessidade de contar e ouvir histórias. Na Idade 

Média, segundo Vassalo (1993), eram os jograis que assumiam o papel dos contadores de 

histórias, pois viajavam por diversas culturas, passando adiante as atualidades próprias de 

uma região. Eles atuavam como intermediários entre a cultura escrita e a massa de 

analfabetos. Hoje são os meios de comunicação de massa que exercem a função dos jograis, 

atuando como mediadores culturais. 

Da literatura oral à literatura impressa, dos folhetos de cordel ao livro, do teatro 

improvisado às grandes peças, do cinema à televisão, diversos meios de comunicação estão 

constantemente contando histórias, cada um a sua maneira, entretanto nenhum formato 

televisivo tem sido tão popular na América Latina, e particularmente no Brasil, como a 

telenovela. 

Lopes (2010) nos fala que a telenovela tem a mesma importância para nós, 

brasileiros, que o cinema para os norte-americanos. Já Ballogh toma como exemplo os 

gêneros televisivos e mostra que a popularidade destes varia de cultura para cultura, “nos 

Estados Unidos as séries e os seriados, não por acaso estamos no país de Henry Ford; na 

Inglaterra de forte tradição teatral, os unitários com peças de teatro, e na América Latina, a 

telenovela” (BALOGH, 2002, p. 93).  

Martín-Barbero afirma que na América Latina nenhum outro gênero conseguiu 

agradar tanto quanto o melodrama, e credita o seu sucesso nesta região à familiaridade com o 

mesmo, pois “é como se estivesse nele o modo de expressão mais aberto do modo de viver e 

sentir da nossa gente” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 305). Em forma de telenovela “o 

melodrama explora nestas terras um profundo filão de nosso imaginário coletivo, e não existe 

acesso à memória histórica nem projeção possível sobre o futuro que não passe pelo 

imaginário” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 306).  

Baccega (2011) defende que o sucesso das telenovelas se deva a uma maneira 

particular de contar histórias, descendente das tradições orais. “É como se aquela narração 

estivesse sendo contada por alguém da nossa família, uma pessoa de nossas relações, o que 

permite aproximações, identificações por parte do espectador” (BACCEGA, 2011, p.03).  

A teleficção brasileira protagoniza a circulação de informações e representações 

sociais, estimulando o debate de temas sociais, bem como a divulgação de novas formas de 

consumo material e simbólico. As narrativas da cena sociomidiática participam da construção 
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do conceito e das representações sociais do consumo, assim as narrativas televisuais 

permitem-nos compreender o movimento da sociedade na qual se inserem.  

Elas emergem da sociedade e são a elas devolvidas, num processo de 

significação, representam valores, conceitos e comportamentos selecionados pelo dramaturgo 

para compor a trama. Essa seleção leva em consideração os temas mais pautados nas 

conversas do cotidiano, além de muitos que estão no horizonte, mas ainda não emergiram. 

Esses discursos são ressignificados pelos receptores, que se posicionam, conscientes ou não, 

diante deles, reiterando-os ou negando-os com seus comportamentos, assim se inserem as 

práticas de consumo. 

 

a telenovela é um produto da indústria cultural, consumida no âmbito de uma 

cultura de massa e, portanto, de inserção popular. Enquanto produto 
midiático, a telenovela é capaz de gerar bens simbólicos que permeiam o 

imaginário social. Resgatar, em um texto como a telenovela, os valores que 

regem a dinâmica da vida social e determinam a práxis sociocultural de 
determinados segmentos é, em certa medida, desvelar como os sujeitos se 

reconhecem e afirmam a própria identidade( MÉDOLA, 2002,p.140). 

 

  Enquanto o debate sobre o valor cultural da telenovela persiste no meio acadêmico, 

Martín-Barbero (1997) ressalta que “é a própria noção de cultura, sua significação social, o 

que está sendo transformado pelo que a televisão produz e em seu modo de reprodução”. 

Mesmo que as classificações de níveis de cultura, oriundas principalmente da teoria crítica, 

costumem identificar o melodrama como um gênero da baixa cultura, devido ao seu apelo 

massivo, é exatamente isso que faz dele um bem cultural em âmbito nacional.  

 

Ignorar uma produção cultural capaz de controlar, dentro do seu horário, as 

emoções de milhões de brasileiros e de produzir a ressonância de que é 
capaz a telenovela, seria fechar os olhos à própria realidade cultural do país 

em que esse fenômeno se verifica. A telenovela ocupa um espaço tão ou 

mais importante que os telejornais na programação diária das emissoras, pois 
se os relatos sobre o mundo satisfazem a necessidade de orientação do 

telespectador para sua vida prática, o capítulo diário da ficção seriada 

satisfaz a sua curiosidade com relação ao desdobramento da narrativa que se 

tece diariamente durante meses num processo de produção/diluição da 
ansiedade. Se o início do capítulo acalma a ansiedade produzida no dia 

anterior, o final irá recuperá-la para satisfazê-la no dia seguinte como 

estratégia para integrar- se às rotinas, garantir a audiência e impor-se como 
hábito. (MOTTER, 2003, p. 22). 

 

  Ao refletir e refratar o Brasil em suas narrativas, a teleficção permite acessar uma 

memória e um imaginário nacional, mais que qualquer bem da cultura erudita, que muitas 
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vezes em nada se assemelha à história do nosso país. Como suspeitava Martín-Barbero (1997) 

“o que faz a força da indústria cultural e o que dá sentido a essas narrativas não se encontra 

apenas na ideologia, mas na cultura, na dinâmica profunda da memória e do imaginário” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 308). 

A telenovela, com seu formato seriado, inaugurou uma maneira particular de 

apresentar a narrativa ficcional na televisão. Oferecendo doses homeopáticas de seu enredo 

dia após dia, ela insere-se no cotidiano do espectador, e é dessa maneira que, segundo Martín-

Barbero (1997), a ficção televisiva restitui a sociabilidade dos tempos em que a família e os 

vizinhos sentavam-se nas ruas, em frente à porta de suas casas, para conversar e contar 

histórias.  

Constituindo-se como rotina, a telenovela permite o compartilhamento de um 

repertório comum no meio social. Além disso, permite ao homem experimentar outro mundo, 

construído em paralelo com a realidade. Desse modo, a telenovela explora o imaginário social 

e atua no âmbito do simbólico, pois utiliza a narrativa como recurso para aproximar-se do 

cotidiano de seus receptores que, por sua vez, ressignificam esses discursos trazendo-os para 

seu repertório de experiências vividas, e criando um vínculo afetivo e de identificação com a 

narrativa.  

Nesse percurso, a telenovela criou um repertório comum pelo qual pessoas 
de classes sociais, gerações, sexo, raça e regiões diferentes se reconheciam, 

uma ‘comunidade imaginada de problematização do Brasil, da intimidade 

com os problemas sociais, veículo ideal para se construir a cidadania, uma 
narrativa da nação (LOPES, 2011, p.93). 

 

A telenovela se constituiu através da combinação com os mais diversos formatos 

narrativos, como o teatro, o cinema e a literatura, num processo de hibridismo, incorporando 

elementos de todas as maneiras de narrar, editar e visualizar uma história. De acordo com 

Pallottini (1998), a telenovela “utilizou toda a experiência desses dois veículos, o teatro e o 

cinema, e lhes acrescentou os recursos do rádio, sem esquecer uma das mais ricas e 

permanentes fontes de matéria ficcional, a narrativa pura, a literatura de gênero épico, escrita 

ou não” (Palottinni, 1998, p.24). Por isso, mesmo que o gênero melodramático seja sua matriz 

identitária, a telenovela não pode ser simplesmente considerada como melodrama.  

Ela é, como destaca Pallottini (1998), uma convergência de mídias, tanto que se 

originou por influência de diversos antecedentes, que atuaram sobre ela, em maior ou menor 

intensidade. Esses antecedentes são de acordo com Pallottini (1998): o romance europeu do 

século XIX, o romance em folhetim, por jornal, também do século XIX, o romance em 
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folhetim, por entregas, da mesma época, aproximadamente, a radionovela, a fita em série 

norte americana (soap-opera), a dramatização radiofônica de fatos reais, a fotonovela, as 

histórias em quadrinhos e por fim o melodrama teatral. 

 

O gênero melodrama será primeiro teatro e tomará depois o formato de 

folhetim ou novela em capítulos – na qual a memória popular (as relações de 

parentesco como eixo da trama) irá se entrecruzar, hibridizar, com o 
imaginário burguês (das relações sentimentais do casal) –, e daí passará ao 

cinema, especialmente norte-americano, e na América latina ao radioteatro e 

à telenovela. (MARTÌN-BARBERO,1997, p.16-17). 

 

  Chamamos atenção para a literatura de folhetim, a soap-opera americana e as 

radionovelas latino-americanas. Esses três antecedentes da telenovela têm em comum sua 

vocação mercantil: o folhetim surgiu na França no início do século XIX, como forma de 

aumentar a venda dos jornais e autoafirmar a presença do então novo veículo de informação, 

o rádio, por sua vez, também se aproveitou da linguagem folhetinesca para legitimar-se como 

veículo de comunicação através das radionovelas. Como as rádios eram financiadas pela 

publicidade, cujos principais anunciantes eram as fábricas de sabão, as radionovelas passaram 

a anunciar estes produtos em suas dramatizações. As soap-operas americanas reproduziram 

este mesmo modelo na televisão, iniciando a estreita parceria entre publicidade e televisão.   

A partir do folhetim surge uma ruptura entre os conceitos de alta literatura e 

literatura de massa. Marlyse Meyer comenta que a literatura popular tem uma caraga 

altamente pejorativa, assim, melodrama, melodramático, folhetim e folhetinesco viram 

sinonimos de previsibilidade, redundância, sentimentalismo, pieguice, lágrimas, emoções 

baratas, suspense e reviravoltas. 

De acordo com Meyer, o folhetim passa por três fases: o folhetim romântico, a fase 

rocambolesca, e os “dramas da vida” ou “desgraça pouca é bobagem”. O folhetim corre o 

mundo, e chega ao Brasil em 1838, apenas dois anos depois de a moda ter sido lançada na 

Europa.  Eram publicados diariamente em jornais da capital do Império (Rio de Janeiro e 

jornais do interior) em espaços destinados a entretenimento. Dentre suas principais 

características a de maior destaque é o formato seriado, isto é, a história contada em capítulos, 

cujo clímax se dá ao final de cada um (o gancho), mantendo o interesse do público. 

 

Entre 1839 e 1842 os folhetins-romance são praticamente cotidianos no 

Jornal do Comércio, embora os autores ainda não sejam os mais modernos. 

Cortam-se em fatias o velho Ducange, também tão ligado ao melodrama, e o 
sempre amado Paulo(sic) de Kock. Há uma novela de Charles Expilly, que 
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haveria de escrever um livro sobre o Brasil não muito favorável às mulheres 

nativas (MEYER, 1996, p. 283). 

 

Com o folhetim, segundo Meyer, estavam lançadas as bases da telenovela “A adição 

de enredos paralelos, mas imbricados por um elemento que pertence ao enredo principal, que 

só se desvendam pata serem costurados a ele no epílogo” (Meyer). Apesar da boa demanda, o 

papel do folhetim como disseminador da cultura de massa e entretenimento não sobreviveu ao 

surgimento do Rádio.  

 

O folhetim surge no alvorecer da indústria cultural, num dos pontos 

estratégicos do desenvolvimento do capitalismo urbano-industrial. Fazendo 
parte dos jornais, o folhetim – o formato impresso dessa narrativa – tem por 

objetivo atrair o público e criar o hábito de leitura e, consequentemente, de 

consumo diário do jornal. (COSTA, 2000, p. 89).     

 

Dramatizações de folhetins deram origem às radionovelas, e o sucesso gerou a 

demanda por autores do gênero. Assim, surgiram os primeiros grandes autores, que anos 

seguintes migrariam para a produção televisiva. A radionovela cubana se destacou nos anos 

30, beneficiada por um sistema radiofônico comercial já bastante consolidado, em 

comparação ao do Brasil e do México, onde houve certo atraso na radiodifusão comercial. De 

acordo com Ortiz (1998) em 1930, a cidade de Havana possuía, proporcionalmente, um 

número maior de emissoras que Nova York, e se estimava, em 1932, que havia uma média de 

quatro ouvintes para cada receptor.  

 O folhetim impresso, as radionovelas e as soap-operas, além de terem a função de 

vender os seus respectivos meios de comunicação (jornal, rádio e televisão) e apresentarem o 

formato seriado, também possuíam em comum o foco em atingir o público-alvo feminino. 

Para obter lucros, os anunciantes das radionovelas deveriam direcionar a temática de seus 

programas para atingir grande parcela do público. Como os anúncios eram mais baratos 

durante o dia, os programas deveriam atingir a quem ouvia o rádio nesse horário, que em sua 

maioria eram donas-de-casa, mulheres que eram as principais responsáveis pelas compras de 

utensílios domésticos. 

No Brasil, a radionovela chega em 1941, com características muitos semelhantes às 

radionovelas de outros países latino-americanas, sendo algumas delas traduções diretas das 

obras que obtiveram maior sucesso. Nas soap-operas americanas destaca-se o enredo 

destinado ao público feminino, com um caráter que, em geral, visava o entretenimento.  Essa 

temática tem relação intrínseca com o modelo de rádio comercial que proporcionou o 
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desenvolvimento da soap-opera.  

Os principais temas das radionovelas e soap-operas, pautadas no gênero melodrama, 

como “forma de recuperação da memória popular pelo imaginário fabricado pela indústria 

cultural e metáfora indicativa dos modos de presença do povo na massa” (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p. 309), influenciam as telenovelas brasileiras. No entanto, mesmo com 

essas características, a inserção da telenovela na década de 1950 não foi bem aceita pelo 

público.  

Dentre os fatores que influenciaram essa rejeição, destaca-se o fato de que os artistas 

que foram para a televisão, em geral, eram atores de rádio e, portanto, não sabiam se 

posicionar diante da câmera, e tinham dificuldade em decorar os scripts. Também existiam 

dificuldades técnicas por conta de a televisão ser um meio de comunicação recente no país, 

sem uma estrutura empresarial moderna, e sem recursos técnicos e financeiros.  

Outra característica das telenovelas da década de 50 que foi herdada da soap-opera é 

a presença de um narrador. O narrador era parte da estrutura fundamental, pois as novelas não 

eram exibidas diariamente, e havia um longo espaço entre a exibição de cada capítulo. Logo, 

a função do narrador era deixar o telespectador a par da trama principal, para que este pudesse 

acompanhá-la. O narrador tinha a função instigar a curiosidade do telespectador a ver o 

próximo capítulo, deixando pistas do que poderia acontecer.  

 Os recursos imagéticos não davam conta de representar significativamente toda a 

história, cabendo ao narrador comentar as cenas e os personagens. Dessa forma, por conta da 

precariedade técnica e, na visão do público, uma precariedade temática, as telenovelas 

acabaram sendo desprezadas, pois eram tidas como uma produção inferior. Além disso, havia 

uma predileção do público por programas culturais, principalmente pelos teleteatros, como o 

Grande Teatro Tupi. 

Os teleteatros eram baseados na literatura, dramaturgia e cinematografia estrangeiras, 

tinham duração média de 2 horas, enquanto a telenovela tinha duração média de 20 minutos, 

era ao vivo e não era diária, ia ao ar duas vezes por semana.  Ao fim da década, com a 

popularização da televisão, o conteúdo cultural passa a perder a predileção, e as telenovelas 

ganham um maior destaque na década seguinte. A telenovela 2-5499 Ocupado, de 1963, foi a 

pioneira na apresentação de capítulos diários e um grande sucesso da TV Excelsior. 

A partir da década de 60 começam a surgir transformações no perfil da televisão 

brasileira que vão garantir a consolidação da televisão como uma indústria cultural nos anos 

seguintes. Algumas transformações, como por exemplo, o aumento do número de aparelhos 

de TV, a expansão da rede pelo território nacional e o aumento dos investimentos 
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publicitários, fazem com que a televisão comece a se implantar como um veículo de massa 

vinculado aos interesses de mercado. A TV Excelsior é a primeira emissora que tem uma 

visão empresarial e se dá conta da necessidade de uma profissionalização e de racionalização 

do tempo mercadológico obedecendo aos horários de programação e se autopromovendo. 

O advento da telenovela diária está diretamente relacionado com esse esquema 

industrial e alcançam sucesso rápido. Dentre novelas importadas e radionovelas brasileiras 

adaptadas do rádio, o período é marcadamente caracterizado pela presença do melodrama.  

Imperava o estilo fantasioso de Glória Magadan, autora e diretora das maiores telenovelas 

veiculadas pela Rede Globo no período, como “O Sheik de Agadir” e “Sua Vida me 

pertence”.  

No entanto, foi somente em “Beto Rockefeller”, exibida pela TV Tupi, em 1968, que 

houve uma revolução estética definitiva na linguagem das telenovelas. Distanciando-se do 

estilo fantasioso de Magadan, esta telenovela introduziu um tratamento mais realista e 

próximo do cotidiano na narrativa, buscando se aproximar da atmosfera cultural da época.  

Assim como ocorreu no rádio, há o processo de abrasileiramento das produções para se 

formar melhor um público nacional.  

Segundo Mauro Alencar (2002) a escassez de verba da TV Tupi levou esta emissora 

a recorrer a uma produção mais simples, como menos cenários e figurinos. “Uma 

circunstância e não um planejamento teórico-estratégico foi o elemento que deu margem ao 

processo que faria surgir o catalisador geral” (ALENCAR, 2002, p.52). Assim, Beto 

Rockefeller, pelo seu sucesso de audiência, promoveu um processo de modernização do 

gênero telenovela no Brasil. No entanto, mesmo tendo sido na Tupi que o modelo estético 

realista nasceu, foi a Rede Globo que incorporou este modelo a suas telenovelas, 

aperfeiçoando-o ao longo do tempo.  

 

Tinha começado a chamada “era industrial da telenovela”, apoiada em 

planejamentos de produção e na revolução das sinopses, diálogos, direção, 

interpretação, edição, abertura, trilha sonora, tudo. A velha improvisação já 

estava devidamente aposentada, enquanto eram sepultados condes, duques, 
sheiks e que tais. Que eles descansassem em paz, o folhetim eletrônico 

brasileiro tinha nascido. O padrão de qualidade estava entrando no ar  

”(ALENCAR, 2002, p. 26).  

 

As telenovelas seguintes passaram a adotar o modelo realista que Beto Rockefeller 

inaugurou, e que se tornou vigente desde então, contribuindo para o desenvolvimento da 

identidade da telenovela brasileira.  A incorporação deste modelo realista às telenovelas 
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brasileiras está intimamente relacionada ao processo de urbanização no Brasil, que propiciou 

o desenvolvimento de uma sociedade de consumo neste período. Almeida enfatiza o papel 

educador da teleficção para o consumo, “educar aqui significa ensinar a consumir, mudar os 

hábitos cotidianos de modo que o consumidor incorpore uma série de produtos 

industrializados” (ALMEIDA, 2003, p.26). 

 

Se nos anos de 1920 evidencia-se a necessidade de construir o Brasil numa 

perspectiva de desenvolvimento urbano e industrial, edificando as cidades e 
educando a população, na década de 1960 a urbanização acontece com êxito 

e a sociedade brasileira responde aos imperativos da nova ordem.”(HOFF, 

2012, p. 173) 

 

Hoff (2012) nos fala que, enquanto na década de 20 a publicidade preparava para o 

consumo no Brasil, ensinando o consumidor os códigos de conduta de um ambiente urbano e 

apresentando o produto como elemento fundante dessa nova ordem social, nos anos 60, no 

ambiente urbano, as práticas cotidianas já abarcam as de consumo. Então o desenvolvimento 

da publicidade no Brasil aponta para outro ensinamento, “disciplinas para identificação de 

marcas, dos modelos e detalhes do produto, ou seja, da instauração e disseminação de uma 

mentalidade de consumo e de suas práticas” (HOFF, 2012, p. 183).  

E é para o papel que a telenovela assume neste período, como principal veículo da 

publicidade, que queremos chamar atenção. Almeida (2003) ressalta que a telenovela tem 

mais tempo que um comercial para expor estilos de vida, por isso funciona como meio de 

publicidade mais eficaz. Os consumidores, já familiarizadas com os estilos de vida 

propagados na telenovela são assim capazes de reconhecer no seu cotidiano e nos anúncios 

publicitários. 

 

precisamente as novelas, por sua estrutura e ampla circulação comercial, foi 

ao mesmo tempo uma das primeiras mercadorias estandardizadas massivas, 
um dos primeiros exemplos de circulação comercial da cultura, e , com 

efeito, um importante veículo de difusão da ética romântica na classe media, 

sobretudo entre as mulheres (SASSATELI,2012, p. 37).    

 

Assim, a década de 70, pode ser considerada a época da consolidação da telenovela 

nas grades das emissoras. Foi durante esse período que a teledramaturgia nacional atingiu o 

apogeu, principalmente por fazer uso de histórias que se aproximassem do cotidiano e da 

realidade brasileira, “ao propor modelos de relações familiares e relações entre homens e 

mulheres que diferem do padrão tradicional anteriormente vivido nas cidades do interior, as 
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novelas promovem um processo de reflexão e revisão dessas representações (ALMEIDA, 

2003, p. 41). 

A TV Globo foi o grande destaque desta década, estabelecendo o “padrão global” de 

produção e definindo as telenovelas por horário, sendo a parcela das dezoito horas reservada 

para adaptações literárias e histórias voltadas para os adolescentes; a das dezenove horas, para 

as comédias de costumes e de situações familiares; e a das vinte horas, para temas mais 

densos e adultos.  

Padronizada em seus horários (divididos em públicos-alvo) e na duração das 

histórias, a telenovela deslanchou. A audiência disparou e o monopólio se 
instalou, tendo como auge a Central Globo de Produção, que passou a 

funcionar com índices de produtividade, estrutura administrativa e controle 

de nível industrial que se transformaram em grife (ALENCAR, 2002, p. 25).   

 

Seguindo a tendência do desenvolvimento tecnológico que a televisão brasileira 

vinha passando desde a década de 70, os anos 80 são marcados por essa continuidade de 

modernização, que afeta toda a produção de telenovelas nas emissoras brasileiras. Ainda há a 

produção de novelas literárias, mas essas perdem cada vez mais o interesse por parte das 

emissoras. Quem mais se ocupa desse gênero nesse período é a TV Cultura, como se os textos 

pedagógicos-nacionais ficassem à cargo das televisões exclusivamente educativas. 

Em termos de desenvolvimento do processo industrial, na década de 80, as emissoras 

se tornam ainda mais rigorosas quanto à busca pela qualidade do produto e à produção de alto 

nível. Para isso, as pesquisas e sondagens de público se mostraram decisivas para a 

modernização e industrialização da telenovela. À medida que a telenovela se industrializa, os 

autores começam a ter um conflito contra tal racionalidade industrial, que vai de encontro 

com a produção criativa, muitas vezes barrando seu poder de criação e autonomia. 

Com o fim do regime militar na década de 80, iniciou-se uma redemocratização do 

país, com a suspensão da censura, que resultou em maior liberdade na discussão de temas 

políticos e sociais nas telenovelas. Os autores muitas vezes utilizavam a comédia para falar de 

política, mas de forma a mostrar aos telespectadores a falta de ética e a corrupção presente no 

Brasil. 

A maioria dos assuntos abordados era atual e visava retratar a realidade.  A década 

de 90 foi o período em que se percebeu o importante papel social da telenovela, e esta se 

tornou ainda mais preocupada com pesquisas e audiência, uma vez que também era vista 

como vitrine de consumo pelo telespectador. Uma das principais características da década de 

90 foi a guerra pela audiência entre as redes de televisão abertas. O papel social foi 
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amplamente explorado na década de 90, abordando temas sociais como gravidez na 

adolescência, doação de órgãos, política, como em O Rei do Gado, que o Movimento Sem-

Terra e a reforma agrária eram o tema principal da trama, cuja influência chegou ao senado e 

ao Congresso Nacional.  

 

Estes novos padrões, tanto de comportamentos ligados à vida amorosa e 
familiar; como de estilos de vida retratados nas novelas, são conhecidos e 

compartilhados pelo público através de uma educação dos sentimentos que 

se dá concomitantemente a um processo reflexivo (ALMEIDA, 2003, p. 42). 

 

Assim, na medida em que a telenovela expõe os espectadores a diversos estilos de 

vida em suas narrativas, proporcionando identificação com os mesmos, elas disseminam 

códigos de consumo, por isso o público acaba consumindo produtos que os façam parecer 

com personagens. Dissolvendo as fronteiras entre o espaço real e o ficcional, a telenovela 

fomenta a estetização do cotidiano, através da realização de produções que usam a técnica a 

favor da arte, sendo cuidadosamente elaboradas para causar encantamento e seduzir aqueles 

que as assistem, convidando o espectador para entrar num espaço diegético, “onde o 

imaginário é percebido como tão real, até mesmo mais real do que o real” (MORIN, 2009, 

p.77). 

De acordo com Featherstone (1995), o fenômeno de estetização do cotidiano está 

relacionado à dinâmica da cultura de consumo pós-moderna, que procura apagar as fronteiras 

entre arte e vida cotidiana. Este é caracterizado pelo colapso do encadeamento ordenado de 

significantes, pelas mudanças percebidas nas experiências culturais e nos modos de 

significação; na tentativa de transformar a vida em obra de arte, na derrubada de barreiras 

entre o real e o ficcional, e na transformação da realidade em imagens, através do fluxo veloz 

de signos e imagens que saturam a trama da vida cotidiana na sociedade contemporânea. 

Esse fenômeno de estetização do cotidiano nas telenovelas é perceptível desde o 

agendamento do tempo pessoal, que em certa medida passou a ser guiado pelo horário em que 

a telenovela é veiculada. “Se consideramos o cotidiano como organização do dia-a-dia da vida 

individual dos homens, ela é divisão do tempo e é ritmo em que se escoa a história individual 

de cada um” (MOTTER, 2003, p.26) até a idolatria do público por personagens, atrizes e 

atores das telenovelas, que se tornam modelos, por exemplo, de como se vestir e agir em 

sociedade.  

Esse processo foi observado em 1978 na telenovela Dancyn Days, que marcou época 

com as meias lurex e sandálias de salto alto fino, usadas pela personagem Julia Matos (Sônia 
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Braga), além das águas de colônia. Todos esses produtos se tornaram moda no “mundo real”, 

estetizando o cotidiano das pessoas, que se esforçam para parecer com imagens.  

Esse processo de estetização do cotidiano toma proporções muito maiores e merece 

uma análise mais cuidadosa, já que o conteúdo das telenovelas se estende para além da 

narrativa ficcional. “Mais do que simplesmente promover o consumo de bens e serviços, a 

novela, pelo uso de certos valores e pela exposição de diversos estilos de vida através de suas 

narrativas e personagens, promove a formação de uma cultura de consumo” (ALMEIDA, 

2003, p.32). 

A Rede Globo possui uma programação autorreferencial, que repercute a telenovela, 

“se, por um lado, a telenovela é o que vai ao ar, por outro, ela não se reduz ao que é 

apresentado na televisão” (COSTA, 2000, p. 200). Esse fenômeno pode ser visto nos 

programas da emissora, que trazem os atores para debater sobre o destino de seus 

personagens, e até em programas específicos, que atuam como espaço de discussão das 

telenovelas, como é o caso do Vídeo Show, que é veiculado desde março de 1986. A 

emergência da internet como meio de comunicação de massa também configura uma 

possibilidade para abordar a narrativa. Cada vez mais bem elaborados e interativos, os sites 

das telenovelas trazem informações imprescindíveis sobre a mesma, aproximando ainda mais 

real e ficcional.  

Outros gêneros midiáticos publicizam a narrativa, contribuindo para que mais ou 

menos pessoas assistam aos capítulos. A publicização não traz somente audiência para a 

novela, mas pauta a conversa das pessoas, pauta a agenda de outros meios de comunicação, 

que passam a abordar atemática da telenovela. “A telenovela manifesta-se, por essa 

característica, como um processo e um fenômeno social e midiático. Nele se integram de 

forma complexa diversos veículos e diferentes linguagens, dando-lhe um caráter espetacular, 

no sentido dado por Guy Debord” (COSTA, 2000, p. 200).  

Debord (1972) percebia a formação de uma “sociedade do espetáculo”, na qual a 

relação entre as pessoas passava a ser mediada por imagens, dessa maneira a televisão, ao 

espetacularizar a telenovela, repercutindo os destinos da trama em seus programas estaria 

reproduzindo as lógicas dessa “sociedade do espetáculo”.   

 

A telenovela é um dos programas mais importantes no Brasil – tanto pelo 
seu domínio no horário nobre das emissoras, sua capacidade comercial de 

gerar lucro às emissoras e de promover uma série de produtos, como pela 

presença constante na vida cotidiana dos brasileiros de todas as camadas 
sociais, fazendo parte das conversas e de um conjunto de referências 

nacionais (ALMEIDA, 2003, p.24). 
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Assim, o modelo de produção das telenovelas brasileiras que foi instaurado a partir 

de Beto Rockefeller, o qual apresentava um anti-herói motivado a ascender socialmente, teve 

locação num cenário urbano e com enredo fundado na ideia do amor romântico, foi propício 

para o desenvolvimento de uma mentalidade de consumo na sociedade brasileira. Isso se 

explica porque do mesmo modo como o folhetim foi um herdeiro do romantismo, a telenovela 

foi sua legítima sucessora como gênero de ficção popular, o que possibilitou, dentre outros 

fatores, a participação da população brasileira na aceleração do ciclo de consumo, através de 

uma cadeia de imitação e distinção. 

 

a novela inclusive familiariza o espectador com uma gama variada de bens e 

serviços que são expostos na própria construção dos personagens e dos 

contextos da narrativa. A novela, assim, fornece ao espectador certo código 
que permite que ele leia os anúncios, compreenda seus sentidos e apelos” 

(ALMEIDA, 2003, p. 42). 

 

Campbell (2001) sustenta que ao contrário do que ocorria nas sociedades antigas e 

tradicionais, os consumidores modernos tendem a criar o seu próprio contexto revolvendo e 

manipulando ilusões, reproduzindo seus próprios sonhos com olhos abertos mediante os 

objetos. Estes são apreciados, sobretudo por seu significado e suas imagens, com a qual fazem 

uma continua inovação possível e necessária. 

Essa é a lógica do romantismo, que deduz uma ética que orienta ao consumo pelo 

crescimento de si mesmo e pelo gosto estético. Os românticos achavam que o homem deveria 

se realizar como individuo, em oposição à sociedade. Para eles os sujeitos deviam se esforçar 

para expressarem a si mesmos mediante a busca de uma variedade de experiências diferentes 

e significativas, e isso se opunha às formas tradicionais de hedonismo. Os antigos o 

associavam a práticas sensoriais específicas como comer e beber, já o hedonismo moderno, de 

acordo com Sassateli, se define pelo prazer da imaginação, a capacidade de manipular 

emoções, e de viver de maneira indireta situações de risco e medo, como ocorre ao assistir 

telenovelas.  

Para Campbell (2001), este processo mental cria um permanente estado de espera por 

algo melhor. A sociedade de consumo não só irá compreender como reelaborará esse estado 

de crescente desilusão oferecendo um consolo: o da novidade. No novo, diariamente 

representado, o homem, e principalmente a mulher moderna, projetará seu desejo. O novo 

será enovelado, virará uma novela. Como, com a modernidade, a novidade ganha um valor 
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social de status, de diferenciação, de estar à frente do seu tempo, a repetição seriada da 

telenovela apresentará a cada capítulo um novo que não é novo, reciclando um repertório 

diário de velhas novidades.      
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CAPÍTULO II - LÓGICAS DE RENOVAÇÃO DO PRODUTO MIDIÁTICO 

TELENOVELA: DESCONTINUIDADES E RUPTURAS 

 

Neste capítulo enfatizamos a produção da novidade na estrutura narrativa das 

telenovelas, que é também uma das promessas fundantes da sociedade de consumo. 

Defendemos que a contínua inovação das mercadorias corresponde às lógicas do sistema 

capitalista, que renova infinitamente as necessidades para manter em funcionamento constante 

a produção. Afirmamos que as telenovelas, na medida em que instauram um modelo seriado, 

fragmentando as cenas em blocos e em capítulos, proporcionam a renovação da emoção 

repetidamente, criando espaço para a inovação constante, e é dessa maneira que elas se 

inserem nas lógicas da pós-modernidade e da sociedade de consumo.  

Na sequência afirmamos que a telenovela brasileira, ao longo de sua história, 

passou por diversos períodos de experimentação e inovações, que possibilitaram a 

incorporação de elementos e recursos técnicos e narrativos ao seu formato. Citamos exemplos 

de novelas que introduziram recursos e mecanismos de inovação, como Saramandaia (1976) 

e Pantanal (1990).  

Depois iniciamos um debate sobre a crise na telenovela, usando como base um 

texto da FAPESP, publicado em 2011, que indicava que o formato estaria exaustivo e teria 

perdido sua força. Então comparamos as visões divergentes de diversos críticos, uns que 

alegam a existência de uma crise na telenovela, e outros, que não enxergam crise alguma. 

Afirmamos nosso posicionamento juntamente com os últimos, e explicamos porque não 

consideramos haver crise nas telenovelas, exemplificando com sucessos recentes como 

Avenida Brasil (2012) e Cheias de Charme (2012), que mostram um diferencial. 

Em seguida discutimos como produzir diferença num formato conhecido por 

ilustrar tão bem “a estética da repetição”. Depois de citarmos vários recursos usados em 

novelas que exemplificam a “estética da repetição”, perguntamos como podemos produzir a 

diferença numa obra. Propomos guiar-nos pela filosofia da diferença de Delleuze, sugerimos 

deslocar a “estética da repetição” para uma “estética da diferença”, visto que a percepção de 

diferença no produto telenovela se faz por mecanismos de repetição, que são combinados de 

maneira singular.  

Destacamos os principais referenciais teóricos usados neste capítulo: Delleuze, 

(2000), Baudrillard (2007), Salles (2011), Balogh (2002), Hamburguer (2011), Alencar 

(2002), Lopes (2000), Sacramento (2012), Canclini (1999), Kellner (2001), Bauman, (2008), 

e Pallotini (1998).  
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E, por último, apresentamos Cordel Encantado, que foi considerada como uma 

novela diferente. Após mostrarmos diversas opiniões que a enxergaram assim, sugerimos 

desconstruir a narrativa para identificar a razão de esta ter sido considerada tão diferente. 

Identificamos que Cordel Encantado trata de arquétipos clássicos, contos de fadas, cultura 

popular e erudita, disputa entre o bem e o mal, lendas e mitos, histórias tão remotas que se 

confundem com a origem do mundo, e não justificam a impressão do novo. Mas por que os 

telespectadores e críticos apontariam algo que não é novo como uma novidade? 

  Supomos que a inovação foi de ordem estética. Uma estética da diferença. A 

singularidade da produção consistiu numa série de elementos acertados repetidos na 

cenografia, no figurino, na sonoplastia, e nas demais mediações da produção, que foram 

cuidadosamente estetizadas e desenvolvidas como mecanismos de sedução. Assim, lançamos 

a semente para no próximo capítulo discutirmos como essa “estética da diferença” foi 

mobilizada na produção de Cordel Encantado. 

 

2.1. Experimentações e inovações no fazer da telenovela  

 

Segundo Pallottini (1997), a palavra “novela” remonta ao italiano novella, 

portanto, ao latim novellus, novella, novellum, adjetivo, diminutivo, originário de novus. “Do 

sentido de novo, a palavra derivou para o de enredado” (PALLOTINI,1998 p.33). Entrançada, 

enovelada, nova, esses termos que originam o nome telenovela também falam sobre o seu 

formato. Entrelaçando-se com os mais diversos gêneros, estéticas e linguagens a telenovela 

vai ganhando os contornos de um formato inacabado.  

Inacabado no sentido de que está sempre pronto para ser retomado e reiniciado, 

o que significa que é um texto aberto, e está à disposição para receber doações e empréstimos 

dos mais variados gêneros, inclusive de si próprio. Como uma pedra bruta, é através do 

processo de lapidação que a telenovela toma forma e seduz.  

Assim, dialogando com Lopes, Borelli e Resende (2002) procuramos assumir 

uma perspectiva da telenovela como um modelo dinâmico e híbrido, que está continuamente 

se redefinindo, através de empréstimos que vão desde as matrizes literárias mais antigas e 

tradicionais como a lírica, a epopeia e o drama, resultando em novos modelos, que embora se 

apresentem flexíveis, mantém suas características basicamente universalizantes. É a estética 

da continuidade, que vem dialogar com a estética do objeto estático, guardada pela obra de 

arte”. (SALLES, 2011, p. 34). 

Essas características universais que se mantém no enredo da telenovela estão 
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ligadas principalmente ao melodrama, um gênero popular e feito para emocionar e comover 

as massas, que para isso utiliza arquétipos, estereótipos e dicotomias, como o bem e o mal. 

Esta polarização propicia a tomada de partido por parte do público, destacando a diferença de 

um comportamento moral aceito daquele recusado socialmente.  

 

Ainda que apareçam novos elementos, o melodrama mantém características 
do modelo originário, agora adaptadas às novas condições; ele assume um 

perfil heterogêneo diretamente vinculado às alterações do processo histórico 

de modernização da sociedade brasileira, às novas condições tecnológicas, às 
complexificações na organização e gerenciamento empresariais das redes de 

televisão e às transformações na relação entre produção, recepção e consumo 

televisuais” (LOPES ET AL, 2002, p.260). 

 

As histórias melodramáticas são tramas simples, que tratam geralmente de um 

sujeito, o protagonista, que precisa “vencer uma série de obstáculos para finalmente alcançar 

seu objetivo ou a quebra de uma estabilidade para instauração de conflitos que devem ser 

resolvidos, tendendo sempre para um final feliz” (MOTTER, 2004, p. 259).  

Tais características do melodrama, embora sejam claramente identificadas na 

telenovela, precisam ser adaptadas para a dinâmica deste gênero, pois “a transposição dos 

gêneros da literatura para o cinema e para a televisão deve salvaguardar especificidades que 

fazem parte da dinâmica dos campos em questão”. (LOPES ET AL, 2002, p.246). Por isso, 

devido à longevidade do gênero telenovela, os personagens vão ganhando complexidade no 

contexto da narrativa e deixam de ser tão previsíveis e planificados como sugere o 

melodrama. 

Ao estudar o romance polifônico de Dostoiévski, em que Bakhtin (2010) 

identificou a multiplicidade de vozes que falam pelos complexos personagens criados por este 

clássico autor, somos capazes de identificar um movimento parecido em relação à telenovela. 

Seus personagens estão cada vez mais multifacetados e menos previsíveis: o vilão nem 

sempre é odiado pelas massas, às vezes é até mais carismático que o mocinho ou a mocinha, 

os quais agora também passam a ter algumas atitudes questionáveis.  

Silva (2007) defende que o hiperespetáculo põe fim ao happy end, e isso não 

significa que toda história termine mal, apenas que há diversas possibilidades. Embora a 

telenovela ainda siga a lógica do happy end, concedendo finais felizes para os bons e punições 

para os maus, pelo menos não o faz mais tão rigidamente, como acontecia nas primeiras 

telenovelas veiculadas na Rede Globo, que traziam personagens com caráter bem demarcado 

e polarizado.  
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Houve um deslocamento no tratamento do vilão e do mocinho ainda na década 

de 80 , quando na clássica cena da telenovela Vale Tudo, o vilão Marco Aurélio foge de 

helicóptero e dá uma “banana” para o país. Isso também aconteceu, na telenovela Passione 

(2010-2011), em que a grande vilã Clara é dada como morta depois de sofrer um acidente, 

mas reaparece no último capítulo sendo enfermeira de senhores ricos em uma praia do 

Pacífico. Na telenovela Avenida Brasil, que foi exibida recentemente, em março de 2012, a 

mocinha e protagonista, Nina (Débora Falabella), para se vingar de sua antagonista, Carminha 

(Adriana Esteves), tomou algumas atitudes que se aproximam às de uma vilã. 

 Outra questão a considerar na dinâmica da telenovela é que além do conflito 

principal são criados vários conflitos provisórios, como nos fala Pallottini (2008). Esses vão 

sendo solucionados ao longo dos capítulos, ocupando o tempo necessário até que se chegue ao 

final da trama, com a resolução do principal conflito. Essa contínua renovação de obstáculos 

ao longo da narrativa da telenovela faz parte das estratégias fundamentais para que se possa 

compreender a relação entre telenovela e consumo.  

A promessa de porções diárias de emoções e da novidade em série constitui a 

estrutura narrativa das telenovelas, e também é uma das promessas fundantes da sociedade de 

consumo. A contínua inovação das mercadorias corresponde às lógicas do sistema capitalista, 

que renova infinitamente as necessidades para manter em funcionamento constante a 

produção.  Assim, “para manter em curso a economia consumista, o ritmo de aumento do já 

enorme volume de novidades tende a ultrapassar qualquer meta estabelecida de acordo com a 

demanda já existente” (BAUMAN, 2008, p.53). 

Bauman (2008) ressalta que a sociedade contemporânea é notável por uma 

renegociação do tempo, na qual este não é mais cíclico, nem linear, como costumava ser em 

estágios anteriores da sociedade. O tempo agora é pontuado, ou pontilhista, de acordo com 

metáfora usada por Michel Maffesoli, da qual Bauman se apropria. Ou seja, é um tempo 

“marcado por pela profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam 

pontos sucessivos e rompem vínculos entre eles, quanto pelo conteúdo específico desses 

pontos” (BAUMAN, 2008, p. 46). Jameson também falava disso quando afirmou que a vida 

na pós-modernidade é caracterizada pela sucessão de instantes eternos, em que o transitório 

toma o lugar do permanente. 

 

O tempo pontilhista é mais proeminente por sua inconsistência e falta de 

coesão do que por seus elementos de continuidade e constância; nessa 
espécie de tempo, qualquer continuidade ou lógica causal capaz de conectar 

pontos sucessivos tende a ser inferida e/ou construída na extremidade final 



66 

  

 

da busca retrospectiva por inteligibilidade e ordem, estando em geral 

conspicuamente ausente entre os motivos que estimulam o movimento de 

atores entre os pontos” (BAUMAN, 2008, p. 46). 

 

As telenovelas, na medida em que instauram um modelo seriado, fragmentando 

as cenas em blocos e em capítulos, nos quais acontecem eventos, incidentes, aventuras e 

episódios, proporcionam a renovação da emoção repetidamente, criando espaço para a 

inovação constante, e é dessa maneira que elas se inserem nas lógicas da pós-modernidade e 

da sociedade de consumo.  

A telenovela brasileira, ao longo de sua história, passou por vários períodos de 

experimentação e inovações, que possibilitaram a incorporação de elementos e recursos 

técnicos e narrativos ao seu formato. A repetição de características em cada obra e a 

introdução de novos recursos resultou na formatação de um modelo para nossa telenovela, em 

que os produtores procuram conciliar períodos de permanências e de rupturas. Motter (2004) 

destaca que é a agilidade para incorporar inovações que garante a permanência da telenovela 

como forma narrativa, mantendo seu poder de sedução, ainda que se fale no seu esgotamento. 

 

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção das 

mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em produzir novas 
séries de produtos que cada vez mais pareçam novidades (de roupas a avião) 

com um ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma 

função estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao 
experimentalismo. (JAMESON, 2002, p.30). 

O percurso criador mostra-se como um itinerário não linear de tentativas de 

obras, sob o comando de um projeto de natureza estética e ética, também 

inserido na cadeia de continuidade e sempre inacabado. È a criação como 
movimento, em que reinam conflitos e apaziguamentos. Um jogo 

permanente de estabilidade e instabilidade, altamente tensivo (SALLES, 

2011, p. 35). 

 

O final dos anos 60, por exemplo, foi marcado por uma tentativa de mudar a 

linguagem das novelas. Até então se falava um Português correto demais, distante do modo de 

falar da população. A pioneira nessa mudança foi a TV Tupi com a novela Antônio Maria 

(1968). No entanto, a primeira grande ruptura, já comentada anteriormente, aconteceu em 

1968, com Beto Rockefeller que conseguiu se estabelecer efetivamente como divisor de 

águas, ao romper com a era Magadan, de dramalhões fantasiosos, com príncipes e sheiks 

árabes que nada tinham a ver com a nossa realidade. Com texto de Bráulio Pedroso e direção 

de Lima Duarte, a telenovela foi a primeira a investir na figura do anti-herói, e conseguiu 

criar, como nenhuma outra até então, a preciosa identidade com sua plateia. Sobre Antônio 
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Maria e Beto Rockefeller: 

 

As duas novelas fizeram grande sucesso e alertaram os produtores brasileiros 

para o fato de que o público talvez já estivesse cansado de sheiks, duques e 
duquesas, de toda a distância espaço-temporal do dia-dia do telespectador 

que caracterizava a telenovela até então. Ambas irão buscar inspiração nas 

realidades multifacetadas das diversas regiões do País e darão início ao 
processo de desenvolvimento do gênero. (ALENCAR, 2002, p. 51). 

 

   

Beto Rockefeller é considerado o marco de uma nova era da telenovela 

brasileira, que aproximou a dramaturgia do modo de ser brasileiro, no que diz respeito a 

personagens, temas e situação, e ao uso da linguagem. “A inovação de ordem dramatúrgica é 

respaldada pela de ordem tecnológica, como a adoção do videotape, que facilita a produção 

diária da novela e interfere na linguagem televisual permitindo um ritmo mais ágil” 

(BALOGH, 2002, p.158).  

Assim, os estudos acadêmicos sobre a telenovela moderna concordam que o 

processo de modernização da teledramaturgia promoveu a vigência de uma proposta realista 

no conjunto das produções dos anos 1970, visto que “todo processo de consumo é comandado 

pela produção de modelos” (BAUDRILLARD, 2007, p. 30). No entanto, o que muitos 

desconsideram é que não houve um único modelo.  

 

 Poderíamos descrever como pós-moderna precisamente essa coexistência de 

estilos, essa mistura de formas culturais tradicionais, modernas e pós-

modernas. Talvez seja pós-moderna exatamente a falta de dominante 

cultural, a mistura de vários estilos e estratégias estéticas” (KELLNER, 
2001,p. 328). 

 

      Embora o realismo seja a tendência estética mais abrangente, é preciso observar a 

coexistência de diversos modelos, visto que a multiplicidade e a mobilidade apresentam-se 

como características mais marcantes da cultura pós-moderna. “A historia dos consumos 

mostra uma integração dinâmica, aberta e criativa entre (vários) projetos de modelação social 

e (vários) estilos de apropriação e uso dos produtos”. (CANCLINI, 2010, p. 91). 

Mesmo que o “realismo naturalista” tenha sido dominante nos procedimentos 

criativos das obras de ficção das emissoras na década de 70, os produtores também lançaram 

mão de diversas estratégias de ruptura a este modelo com o objetivo de manter o espectador 

motivado e estimulado com as telenovelas, oferecendo-lhe a perspectiva da novidade, e 

evitando a exaustão do modelo. Dois exemplos exímios de produções de ruptura desse 
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período são O Bem Amado (1973) e Saramandaia (1985) de Dias Gomes.  

 Tais telenovelas se apropriaram de outros gêneros do discurso literário, o 

fantástico e o grotesco, principalmente.  De acordo com Sacramento (2012), O Bem Amado 

(1973) e Saramandaia (1985) adotaram o “realismo grotesco”, ao invés do “realismo 

naturalista” preferencialmente adotado pelas emissoras naquele momento.  Para ele, “foram 

essas escolhas estéticas que permitiram novas “zonas de contato” críticas com a realidade 

brasileira e não ficaram restritas ao mimetismo do “realismo naturalista” em vigor” 

(SACRAMENTO, 2012, p.01).  

O Bem Amado foi adaptada de uma peça. Trata-se da história do prefeito 

Odorico Paraguaçu que tem como principal plataforma de sua campanha política a construção 

do primeiro cemitério de Sucupira. No entanto, o seu mandato transcorre sem ao menos um 

morto para ser enterrado. Frustrado e sem escrúpulos, o prefeito lança mão de várias 

artimanhas para conseguir um defunto, como a volta de um ilustre cangaceiro e assassino da 

cidade, o temido capitão Zeca Diabo (Lima Duarte). Todavia, o destemido cangaceiro volta 

redimido, querendo apenas ser digno de Deus, do padrinho padre Cícero e realizar um velho 

sonho, ser protético. Diante do impasse, Odorico incita o capitão a matar, valendo-se de 

intrigas e subterfúgios. Enfim, Zeca Diabo volta a matar, fazendo justiça à cidade, matando o 

próprio Odorico. Assim, ironicamente, o prefeito inaugura a sua própria obra.  

No entanto, a última cena de O Bem-Amado não foi o enterro de Odorico 

Paraguaçu, mas o voo do personagem Zelão. Num descuido da vigilância do padre e da 

mulher de Zelão, Chiquinha do Parto (Ruth de Souza), que também era contra a sua promessa 

(por temer pela vida do marido), Zelão consegue chegar ao alto da torre da igreja e, diante de 

todos os curiosos, atira-se no ar e sobrevoa Sucupira.  

 

A cena se inicia com a chegada de Zelão à torre da Igreja. Do lado de fora, 

ele começa a se equilibrar para iniciar o seu voo. A igreja se localiza na 

praça da cidade. No local, vários habitantes da cidade se aglomeram para 
assistir ao evento. À frente da multidão, o padre e Ruth estão atônitos: ele, 

por não ter conseguido detê-lo, e ela, por estar prestes a poder perder o seu 

marido. Como numa última esperança, ela mantém as mãos postas, pedindo 
a Deus misericórdia. Nesse momento, a imagem é congelada. O colorido da 

imagem dá lugar ao preto e branco (SACRAMENTO, 2012, p. 09).  

 

De acordo com Sacramento (2012), o recurso de mudança no status da cor 

demarca a diferença entre opostos como a realidade e a lenda, e entre o presente e o passado. 

Nesse momento, há uma mudança no registro temporal, que se desenrolava no tempo presente 
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oficial, mesmo num espaço fictício. Depois disso, produziu-se um maior distanciamento 

espaço-temporal, o que reforça o caráter fantástico, mágico, da história de Zelão. “Ela não 

pode ser explicada conforme as maneiras de contar e de verificar histórias presentes no nosso 

mundo oficial, mas somente pelas do mundo não oficial, livre das nossas regras e baseadas 

noutro sistema de crenças (para nós, fantasioso e não realista)” (SACRAMENTO, 2012, p. 

09).  

 

Obstinado em sua fé, Zelão prepara-se para o seu voo, fazendo o sinal da 

cruz. Ele, então, abre as asas que construiu e salta. A imagem apresenta, 
nesse momento, as expressões de medo e apreensão dos habitantes de 

Sucupira. Nesse mesmo momento, uma música se sobrepõe ao som 

ambiente. A música é executada por berimbau, tambores, atabaques e outros 

instrumentos afro-brasileiros. Zelão, assim como a sua esposa, eram negros. 
Os dois eram católicos, mas também eram crentes nos rituais e entidades do 

candomblé. Esse sincretismo fazia parte da ambivalência que estruturava 

aqueles personagens, entre a religião oficial e a perseguida, entre a 
aculturação e a reafirmação das raízes. Nesse sentido, a música destaca essa 

ambivalência, colocando-a no centro da ação. E Zelão voa. Seu voo é 

acompanhado pelo seu grito. Seu grito se mistura à música, como se 

comemorasse a vitória dele sobre as intransigências e a realização de sua fé. 
(SACRAMENTO, 2012, p. 09-10). 

  

O voo de Zelão é uma metáfora da liberdade, em oposição ao contexto da 

ditadura militar. “O voo de Zelão se estabeleceu numa “zona de contato” direta com a 

realidade do próprio tempo daquela produção” (SACRAMENTO, 2012, p. 10). Essa metáfora 

funcionava, então, ao mesmo tempo, era uma crítica àquela realidade e uma crença na 

possibilidade de mudança. Desse modo percebemos como através de uma aparente oposição 

ao realismo vigente, contida no enfoque dado a um mundo fantástico, O Bem-Amado 

conseguiu dialogar com a realidade nacional, por meio de alegorias.  

Entre três de maio de 1976 e 31 de dezembro, no horário das 22 horas, foi ao ar 

Saramandaia. A nova telenovela de Dias Gomes, dirigida por Walter Avancini, Roberto 

Talma e Gonzaga Blota, se passava na cidade fictícia de Bole-Bole, localizada na zona 

canavieira do interior da Bahia. A trama se estruturava a partir de uma polêmica: o município 

deveria abandonar o nome de Bole-Bole e adotar um novo, Saramandaia. Os 

“tradicionalistas”, liderados pelos coronéis Zico Rosado (Castro Gonzaga) e Tenório 

(Sebastião Vasconcelos), queriam manter o nome, baseados na preservação histórica. Já os 

“mudancistas”, que tinham como líder João Gibão (Juca de Oliveira), acreditavam que era 

necessário mudar o nome, porque ele se referia a uma aventura amorosa de D. Pedro I no 

local. Esse grupo propôs o nome Saramandaia, o mesmo de uma famosa cachaça da cidade, 
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concorrente de Bole-Bole, produzida pelo engenho de Zico Rosado. Para a decisão, o prefeito 

Lua Viana (Antônio Fagundes), apesar de compartilhar com a opinião de João Gibão, seu 

irmão, procura manter a lisura do espírito democrático e propõe um plebiscito, intensificando 

a disputa pelo voto popular. 

Essa produção também se relacionava ao realismo fantástico presente na 

produção literária latino-americana da época e ao teatro do absurdo europeu. No entanto, 

assim como aconteceu em O Bem-Amado, isso não implicou a ausência de pontos de 

referência com a realidade concreta, na associação de determinadas características fantásticas 

a certos tipos sociais facilmente identificados. Destacamos a emblemática cena em que Dona 

Redonda explode de tanto comer.  

 

A explosão representa a supremacia do corpo, mas um corpo pantagruélico 

que se expande, se abre e se projeta para fora, cujas margens e limites são 
subvertidos pelo excesso. É um exemplo da mais pura imagem 

carnavalizada, no sentido da ambivalência regeneradora que lhe atribuiu 

Mikhail Bakhtin (2008) O cinema, clássico e moderno, brasileiro e 

estrangeiro, também inspirou uma inovação, ao acrescentar qualidade 
técnica de produção de imagem e som, que, embora aquém da produção em 

película, permitiu o desenvolvimento de alguma agilidade narrativa. 

(SACRAMENTO, 2012, p. 11). 

 

A utilização de outros recursos de inovação também merece destaque. O cinema, 

clássico e moderno, brasileiro e estrangeiro inspirou esta inovação, ao acrescentar qualidade 

técnica de produção de imagem e som, que, embora aquém da produção em película, permitiu 

o desenvolvimento de alguma agilidade narrativa em produções como O Bem Amado (1973) e 

Roque Santeiro (1985) de Dias Gomes. “A criação é, assim, observada no estado de contínua 

metamorfose: um percurso feito de formas de caráter precário, porque hipotético. (SALLES, 

2011, p. 33) 

Essas descontinuidades no tempo do fazer da telenovela podem ser observadas 

na seleção da telenovela que substituiu O Bem-Amado. “Depois de O Bem-Amado, a Rede 

Globo muda o cenário do litoral da Bahia para a realidade de São Paulo, num choque de 

gerações em Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade”(ALENCAR, 2002, p.140). A alternância 

temática se configura uma estratégia de produção que visa gerar a impressão da eterna 

novidade, como marca da contemporaneidade, o que comprova a íntima associação do 

produto telenovela com a sociedade de consumo. 

 

O verdadeiro fascínio da ficção estaria na identificação lúdica e inconsciente 
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com situações e personagens simbólicos, capazes de provocar, por via 

indireta, o escoamento das emoções do espectador. Foi o caso da 

personagem Simone Marques na primeira versão de Selva de Pedra que, com 
uma simples peruca loira, se transformava em Rosana Reis. O voo de Gibão 

e a explosão da gorda Dona Redonda em Saramandaia. Em Pedra sobre 

Pedra, a árvore regada pela urina do fotógrafo Jorge Tadeu, cujas flores 

proporcionavam noites de amor com o espírito do galã. Em Vamp, os 
vampiros que se multiplicavam cada vez que um mortal era mordido 

(ALENCAR, 2002, p. 103). 

 

Na década de 80, depois de longos períodos em que a dramaturgia fincou seu 

“pé na realidade”, e que renderam clássicos trabalhos, como Plumas e Paetês, Guerra dos 

Sexos e Vale-Tudo, as novelas Roque Santeiro (1985), de Dias Gomes, e Que Rei Sou Eu 

(1989),  de Cassiano Gabus Mendes novamente retomam as narrativas fantasiosas, marcando 

as rupturas estéticas da década de 80. Roque Santeiro eternizou a fictícia cidadezinha Asa 

Branca, e personagens como a Viúva Porcina e Sinhozinho Malta, cujas identidades 

misturavam fantasia e verossimilhança. Que Rei sou Eu “revelou-se uma sátira perfeita da 

política e da sociedade brasileiras no fictício reino de Avilan” (ALENCAR, 2002, p.155).  

Um recurso de inovação muito utilizado nesta telenovela foi a intertextualidade. 

Trabalhando todo o gênero épico, remetendo a antecedentes fílmicos e literários, Que Rei Sou 

Eu delineou sua estética numa teia de remissões e representou: 

povo oprimido X nobres opressores; nobres politicamente corretos e bons 

que ajudam aos heróis revolucionários do povo; o espadachim-herói(Edson 
Celulari) luta pelo amor da donzela (Giulia Gam) e...naturalmente, o 

príncipe impostor que toma o lugar do herdeiro legítimo, Pichot (Tato 

Gabus). Para compreender o vasto tecido de remissões às situações-clichê, o 

impostor deixa o herói verdadeiro preso e com a face oculta sob...uma 
máscara de ferro! Até o cinema retomou o clichê, vivido pelo star Leonardo 

de Caprio (BALOGH, p.147).  

 

A disputa pelo trono da cidade de Avilan foi travada entre o verdadeiro rei Jean 

Pierre (Édson Celulari), criado pelo e com o povo, e Pichot (Tato Gabus Mendes), o mendigo 

estruturado pelo conselheiro-feiticeiro Ravengar (Antônio Abujamra), que se transformou em 

déspota sanguinário. A tradicional luta do bem contra o mal, no embate final, foi a vitória do 

sangue real contra a linhagem popular. Tal luta vai coincidir com a campanha à presidência da 

República no primeiro turno, de tal maneira que, suscita nos críticos de mídia, a sensação de 

uma manipulação da Rede Globo de Televisão no contexto eleitoral.  

Lopes (2000) considerou que a telenovela preparou os resultados das eleições 

presidenciais à medida que conseguiu evidenciar que só um verdadeiro rei pode ter a 

majestade e a sabedoria necessárias para resolver os problemas da pátria. O personagem 
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Pichot, um descamisado, típico representante do povo miserável, após usufruir o poder, 

passou a se ajustar com a nobreza e viver das benesses da ambição e da maldade.  

Isso permitiu a glória de Jean Pierre, jovem de linhagem, corajoso e defensor do 

povo, prometendo a todos um novo país, fato que poderia ser identificado, naquela época, 

com o candidato do PRN, Fernando Collor de Melo. Mais uma vez, em Que Rei Sou Eu?, por 

meio de elementos fantásticos a telenovela permite um diálogo concreto com a realidade 

social, embora adote um modelo que fuja ao padrão realista naturalista vigente. Na década de 

90 também chamamos atenção para o diferencial da telenovela Vamp: 

 

A novela Vamp (Globo, 1991), por sua vez, faz uma retomada do gênero de 
vampiro que remonta á literatura, à obra-chave de Bram Stocker e passa por 

uma longa tradição fílmica, que inclui até mesmo clássicos do 

expressionismo alemão, como Nosferatu, mas a reciclagem televisual está 
mais próxima da Família Monstro e da família Adams, é claro( BALOGH, 

2002, p. 147).     

 

Em 1990 foi a vez da Manchete, que enfrentava uma grave crise econômica, 

surpreender. Com a novela Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar de março a 

dezembro desse ano, com tomadas cinematográficas e o enfoque da natureza, fez um grande 

sucesso de público e faturamento, abalando a TV Globo, até então líder absoluta no horário.  

Pantanal , assim , faz um movimento que reflete uma nova tendência, ou seja, um senso de 

direção, um “rumo vago que direciona o processo de construção de suas obras” (SALLES, 

2011 p. 36).  

Não há uma teoria fechada e pronta anterior ao fazer. A ação da mão do 

artista vai revelando este projeto em construção. As tendências poéticas vão 

se definindo ao longo do percurso: são princípios em estado de construção e 
transformação. Trata-se de um conjunto de princípios que colocam uma obra 

em criação específica e as produções anteriores de um artista em constante 

avaliação e julgamento. (SALLES, 2011, p. 47) 

 

“As tendências mostram-se como condutores maleáveis, ou seja, uma nebulosa 

que age como uma bússola. Esse movimento dialético entre rumo e vagueza é que gera 

trabalho e move o ato criador” (SALLES, 2011, p. 38). De certa forma, Pantanal, como uma 

bússola, indicou à direção da Globo o quanto a emissora havia se tornado refém de seu padrão 

de qualidade estética e de sua gigantesca audiência (algo em torno de 50 milhões de 

telespectadores, na época, segundo dados do Ibope, compareciam diante da TV, em todo o 

território nacional, para ver uma novela das oito na emissora).  

Ao constatar que pelo menos metade dessa plateia fora capaz de trocar de canal 
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para contemplar uma mulher que virava onça, na Manchete, a direção da Globo se deu conta 

de que vinha sendo mais conservadora do que julgava que seu público fosse. Isso porque a 

história de Juma Marruá (Cristiana Oliveira) só foi produzida na Manchete após a Globo ter 

desprezado o enredo. O projeto até chegou a ser orçado, mas foi descartado sob a alegação de 

ser muito caro. Isso porque, atada ao seu padrão, a Globo nem cogitou ir até o Mato Grosso 

para gravar a história; pensava em produzi-la em cidade cenográfica. 

Ruy Barbosa levou seu Pantanal à concorrência a convite de Jayme Monjardim, 

diretor que também trocou a Globo pela Manchete, naquela época, e que, por meio do canal 

concorrente, pôde mostrar que a Globo havia virado refém do padrão de qualidade que criou. 

Um novo modo de fazer telenovela nascia com a realização de gravações externas. O 

telespectador se encantou com um cenário que lhe era inédito na telinha, com os tuiuiús, as 

sucuris e os jacarés, e com a estética cinematográfica.   

 

A TV Manchete trouxe uma leitura alternativa do país com Pantanal, pleno 
do exótico e o erótico, o que rompeu o ciclo político das novelas, inclusive 

na Globo, que se viu obrigada a emular o novo conceito. “O ‘efeito 

Pantanal’, porém, não deixou herdeiros e hoje foi esquecido”( 
HAMBURGUER, 2011, p. 93).  

 

Ruy Barbosa foi imediatamente recontratado pela Rede Globo após Pantanal, 

com salário maior e oferta de horário nobre. Escreveu então Renascer (no ar entre oito de 

março e 13 de novembro de 1993), a história de um mocinho que fez fortuna e fama de 

coronel sob a bênção de um jequitibá, levando a Globo, pela primeira vez, a gravar mais da 

metade de um folhetim em Ilhéus, na Bahia, bem longe do Cristo Redentor.  

Entusiasmada com o resultado dos riscos corridos pela concorrência, a Globo 

também fez sua aposta em sangue novo: Renascer era a primeira novela sob direção geral de 

Luiz Fernando Carvalho, que ganhava, com essa produção, a chance de virar um dos mais 

aplaudidos diretores da teledramaturgia brasileira. Ele já havia participado da direção de 

outras novelas na casa, mas nunca com a autonomia recebida na ocasião.  

Também convidado a retornar a Globo, Monjardim resistiu por mais algum 

tempo na Manchete, a fim de experimentar com liberdade os rumos de uma telenovela 

totalmente itinerante, A História de Ana Raio e Zé Trovão, que substituiu Pantanal, mas não 

obteve o mesmo sucesso desta. Ele só retornou a Globo para assumir a direção-geral de Terra 

Nostra, exibida de setembro de 1999 a junho de 2000, às 20h30, voltando a trabalhar com 

Benedito Ruy Barbosa.  
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 Ao lidar com o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas provisórias, 

aos enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes. De uma maneira 

bem geral, poderia se dizer que o movimento criativo é a convivência de 
mundos possíveis. O artista vai levantando hipóteses e testando-as 

permanentemente”.( SALLES, 2011, p. 34) 

Assim, a TV Globo, com o sucesso da Manchete em 1990, fez algumas 

modificações em sua programação. As novelas de época praticamente sumiram da grade, e o 

horário das dezoito horas passou a apresentar tramas mais leves ou remakes. Autores que 

podem ser considerados como da segunda geração, como Gilberto Braga e Aguinaldo Silva 

(Vale Tudo, 1988) ou Sílvio de Abreu (Guerra dos Sexos, 1986), também inovam ao usar a 

comédia e a ironia para enfatizar consequências não antecipadas da modernização, esses 

autores sinalizaram traços caóticos, e de certa maneira as selvagens do Brasil contemporâneo. 

Durante os anos 90, a diversificação política veio acompanhada da incorporação ao 

mercado de segmentos da população antes excluídos. Intensificaram-se também tendências à 

diversificação de suportes e ao aumento da competitividade. A Rede Globo mantém 

dominância inconteste do mercado, dando continuidade à grade de programação que a 

consagrou.  

No entanto percebemos outra tendência conflitante neste período, a ruptura 

representada por surtos fugazes de concorrência nos anos 90 – com novelas “mexicanas” 

como Carrossel, Maria do Bairro e Marimar, que elevaram os índices de audiência do SBT 

ao apresentar modelos extremamente melodramáticos e qualidade técnica muito inferior ao 

padrão Globo. Assim, “no SBT, nos momentos mais críticos da guerra de audiência é 

frequentemente a importação e novelas, sobretudo mexicanas, que constituem uma retomada 

da tendência melodramática tradicional com todos os seus clichês” (BALLOGH, 2002, p. 

145). Mais uma vez, esse cenário corrobora a coexistência de estilos diversos no panorama da 

teledramaturgia brasileira. 

Grandes sucessos da década de 90 reproduziram a estética realista, como História de 

Amor(1995), que explorou a cotidianidade de pessoas comuns, e Explode Coração (1995), que 

tratava da busca de crianças desaparecidas e que resultou numa grande campanha sobre o 

assunto, acompanhando a tendência de dissolução das barreiras entre real e ficcional. No final 

da década, em 1999, a tendência foi histórica, com a exibição de um grande sucesso, Terra 

Nostra.  

Em clima de superprodução, esta novela narrava a saga dos imigrantes italianos que 

chegaram ao Brasil, e mais uma vez afirmou o padrão de qualidade da Rede Globo, conhecida 

como a Hollywood Brasileira, de acordo com Alencar(2002).   Nos anos 2000 a discussão de 
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temáticas sociais, o merchandising social, que já era uma tendência desde o final da década de 

70, ganha mais fôlego, com Laços de Família (2000), mostrando que “a novela- transformou-

se no novo laço social, o espaço público onde as questões mais relevantes são apresentadas e 

discutidas dia a dia”(ALENCAR, 2002, p. 163).  

A observação das diversas experimentações ao longo das décadas de 70, 80, 90 e nos 

anos 2000, mostram a importância da renovação no fazer da telenovela, sempre em constante 

transformação, com o surgimento de novas estéticas e estilos, a partir de combinações e 

recombinações que possibilitam o seu aperfeiçoamento e o seu caráter inacabado.  “O tempo 

do trabalho é o grande sintetizador do processo criador. A concretização das tendências se dá 

exatamente ao longo desse processo permanente de maturação. A construção da obra 

acontece, portanto, na continuidade, em um ambiente de total envolvimento”. (SALLES, 

2011, p. 40).  

Em entrevista realizada com as autoras de Cordel Encantado, Thelma Guedes e Duca 

Rachid, elas compartilham sua opinião sobre a necessidade de renovação da telenovela: 

 

Duca: Acredito que estamos inovando já há algum tempo... 

Thelma: Todo momento é propício à renovação. O ato de criar é infinito. 
Criar é renovar. Mas vejo com ressalvas a obsessão pelo novo que costumo 

ver, principalmente em jovens criadores muito inexperientes. Porque 

nenhuma obsessão é benéfica. A renovação deve acontecer como resultado 

de experimentação. E a experimentação se faz a partir de algo que já existe 
e está fundamentado. O "novo" não existe. O "novo" vem do "velho". E o 

"novo" logo ficará "velho". Acabou de ser criado, já não é mais novo nem 

original. Então, não tem sentido ficar procurando o "novo" puro, o 
"original" que já não exista dentro de algo que não é original. Acredito no 

salto qualitativo, no salto dialético. Algo que "salta" de um trabalho que se 

faz sobre o que já ficou "velho", ou melhor, sobre a essência. A essência da 
criação não considera o tempo, nem pra frente nem pra trás. Ela É! Por 

exemplo, a essência do folhetim não é nova nem velha. E não fazemos uma 

novela nova sem os fundamentos do folhetim clássico. (RACHID e 

GUEDES, 2013).  

 

De acordo com Flávio Nascimento, diretor de produção da telenovela Cordel 

Encantado não há um momento propício à renovação. Ele acredita que os produtores estão, 

constantemente, inovando, ressaltando que isso acontece desde 1970. Para ele:  

 

Toda obra, de alguma forma, renova o gênero: seja com o debate de temas 

antes não abordados na televisão, seja com uma mudança estética, seja com 
o roteiro. Acredito que uma grande contribuição de “Cordel” foi a gravação 

em 24 quadros (ao invés dos 30 quadros por segundo, habituais na 

televisão), implementada pelo Ricardo Waddington. Esta mesma qualidade 
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de imagem já havia sido utilizada na série “A Cura”. “Cordel Encantado” foi 

a primeira novela com esta tecnologia. (NASCIMENTO, 2013) 

 

Residindo numa linha tênue entre a tradição e a inovação, a telenovela não se 

realiza plenamente em nenhum desses polos, visto que sua tradição é a própria mescla de 

elementos, e que a inovação constante do gênero nada mais é que sua tradição de reinventar-

se, já que o novo está na sua origem. “O trabalho criador mostra-se como um complexo 

percurso de transformações múltiplas por meio do qual algo passa a existir” (SALLES, 2011, 

p. 34). 

Revisitando todos os gêneros, desde os teatrais aos épicos, líricos e 

cinematográficos, utilizando recursos como a intertextualidade e a intratextualidade, 

recorrendo ao já-dito, ao passado, à memória, e a recursos tecnológicos sofisticados a 

telenovela mantém-se na busca por inovação, característica inerente ao gênero. “Pela memória 

de falas, textos, velhas histórias, contos e lendas – um dia narrados, ouvidos, visualizados – o 

passado reencontra no presente seu sentido e permite a convergência de expectativas no 

processo de restauração de experiências” (LOPES ET AL, 2002, p.251). 

A telenovela convida o espectador para entrar no mundo que ela cria e recria a 

cada produção que estreia na televisão, portanto o seu formato deve ser visto como um 

território a descobrir em termos de estimulação, inspiração e criatividade, apresentando uma 

narrativa que envolva sua audiência de uma aura de romance e sedução, e que a emocione a 

ponto de levá-la a acompanhar seus capítulos. Assim, reinventando-se constantemente, este 

produto midiático tem mais chances de atender as demandas por inovação que sustentam a 

cultura de consumo, afinal a telenovela está para a sociedade de consumo assim como as 

histórias de amor estão para a humanidade. 

 

 

2.2. A telenovela: da estética da repetição à estética da diferença. 

 

Muitos são os críticos que denunciam crises na telenovela, e até já previram a morte 

do formato. Eles acreditam que atualmente o trabalho criativo na telenovela decresceu, e 

divulgam que, com raras e intrigantes exceções, a maioria da produção televisiva 

contemporânea carece de interesse. Os críticos que compartilham dessa opinião alegam que 

teria havido uma paralisação nas experimentações que caracterizaram a telenovela, como se a 

Rede Globo tivesse se tornado refém do seu padrão de qualidade, e tivesse perdido a 
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capacidade de inovar.  

Esse posicionamento tem origem numa perspectiva evolucionista que prevê que o 

progresso substitui tendências estéticas por outras. Assim como se acreditou por muito tempo 

que o rádio ou o teatro se dissolveriam com a chegada da televisão, vários críticos põe em 

xeque a capacidade da telenovela e de seu modelo estético conseguirem se renovar e 

permanecerem no ar. Em agosto de 2011, numa pesquisa da Fapesp sobre uma possível crise 

no formato, Esther Hamburguer corrobora com este pensamento, e reflete que: 

 

A novela permanece estratégica na receita e na competição entre as 

emissoras de televisão, mas sua capacidade de polarizar audiências nacionais 

está em queda. O gênero abusa de mensagens de conteúdo social, enquanto 
perde seu diferencial estético e sua força polêmica. A nação já não é mais o 

tema central, porque os temas extrapolam fronteiras. Há cada vez menos 

referências a assuntos atuais e polêmicos. A opção é por campanhas 

politicamente corretas, muitas vezes em detrimento da dramaturgia, 
amarrando a criatividade dos autores” (HAMBURGUER, 2011, p.92). 

 

 Ela também ressalta que a nova geração de autores das telenovelas brasileiras sofre de 

falta de criatividade, e insistem em repetir fórmulas do passado:  

 

O gênero também não atrai mais tantos talentos criativos, com textos fracos 

e enredos repetitivos que insistem em velhos clichês e convenções que 

fizeram sucesso no passado” (HAMBURGUER, 2011, p.92). 

 

Entre 1970 e 1980 houve uma mágica entre público e novela. Em Vale tudo, 

pela primeira vez se viu a corrupção num espaço público não político e as 

novelas estavam na vanguarda.” Hoje a corrupção é banal, não é mais 
polêmica, só traz o tédio da repetição. Em 1988 era novidade; em 2011 é 

algo batido.” As novelas não estão mais antenadas com o país. “Mesmo a 

literatura contemporânea acadêmica estrangeira sobre televisão já não 

discute mais a telenovela brasileira e o ‘caso’ brasileiro perdeu espaço 
interna e externamente diante de uma renovação da ficção televisiva 

internacional, em especial os seriados americanos, que ganham espaço nos 

canais nacionais, um novo fluxo de importação de programação que as 
novelas haviam substituído nas décadas anteriores”, explica. Os sitcons de 

hoje, ao contrário do passado, quando eram “obras fechadas” e sem 

improviso, estão abertos aos indicadores de sucesso e podem mudar seu 
rumo enquanto estão no ar, trazendo alusões a elementos políticos e culturais 

da realidade americana e problematizando os EUA. “Não temos a mesma 

audiência nacional com todas as classes e lugares. Tudo ficou mais popular e 

as novelas atendem esse público espectador com merchandising social, sexo, 
dinâmica de tramas que mudam toda hora, ação, assassinatos”( 

HAMBURGUER, 2011, p.93). 
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Mesmo compartilhando dessa visão negativa sobre a telenovela, Hamburguer 

ressalva ainda acreditar que “a novela pode voltar a ter o impacto político e cultural de antes, 

influindo no comportamento e na moda. Ela ainda é um lugar onde se pode aprender algo, em 

especial o novo público predominante, abaixo das classes A e B” (HAMBURGUER, 2011, p. 

92). 

Ela aponta a telenovela Cordel Encantado (2011), que estava sendo exibida na época 

da pesquisa, como uma possibilitada de produção da diferença, por retomar as narrativas 

fantasiosas, e pondera que “não sabemos se os brasileiros ainda desejam o realismo, mas é 

certo que se cansaram das novelas urbanas no eixo Rio - São Paulo” (HAMBURGUER 2011, 

p.93). Ela considera que o público gostaria de conhecer novas realidades e o aspecto regional 

antes desprezado ou caricaturado.  

Hamburguer também aponta o remake de O Astro, em 2011, como uma alternativa 

que a Globo estaria buscando para se renovar, ao recuperar fórmulas do passado, no entanto 

“mesmo adaptadas, conservam sabor de “coisa velha”( HAMBURGUER, 2011, p.93). 

Destacamos que quando Esther Hamburguer se pronunciou nesta pesquisa, observava-se um 

cenário de queda de audiência na Rede Globo, que então exibia Insensato Coração no horário 

das nove, Morde e Assopra no horário das sete e Cordel Encantado no horário das seis, sendo 

esta última a única que marcava números de audiência satisfatórios e apresentava um 

diferencial estético. 

No entanto, Thelma Guedes e Duca Rachid, autoras da telenovela Cordel Encantado 

(2011), em entrevista a nós concedida, discordaram da existência de uma crise no modelo 

estético da telenovela. De acordo com Thelma Guedes (2013):  

 

Na verdade, acredito que o público não esteja cansado de novelas realistas. 

Aliás, o grande sucesso da novela "Avenida Brasil" prova isso. “Avenida” 
foi bem realista! Talvez até naturalista! De fato, podemos nos perguntar por 

que duas novelas tão diferentes entre si, como “Cordel” e “Avenida Brasil, 

tenham agradado tanto, não é? (GUEDES, 2013). 

 

Não sinto crise não. Sinto nenhuma crise! E os fatos estão aí para mostrar. 

Claro que a renovação se impõe, mas não como algo de fora pra dentro. A 

inovação é algo natural, que vem acontecendo sem precisar de nenhum 
alarde. Vejo sim muitos críticos, teóricos querendo há muito tempo alardear 

o fim da telenovela. E ela permanece cada vez mais forte. Além de “Avenida 

Brasil”, como a Duca citou, quero lembrar de "Cheias de Charme". Uma 
novela diferente, de grande qualidade e audiência (GUEDES, 2013). 

 

Duca Rachid também reflete sobre uma possível crise da telenovela, 
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concordando com a opinião de Thelma Guedes:  

 

 
Como falar em crise na teleficção depois do fenômeno “Avenida Brasil”? E 

veja que se tratava de uma novela contemporânea e “realista”. Acho que o 
produto novela no Brasil atingiu um grau de excelência que não se vê em 

nenhum outro país, em termos de trama e produção. Temos uma mistura de 

gêneros que não se vê em lugar nenhum. E uma acuidade na produção, que 
talvez só seja comparável a do cinema americano. E acredito que a nossa 

novela vem se renovando desde sempre. Pulamos dos melodramas cubanos, 

mexicanos, para autores que trouxeram para a telinha a realidade e a 
literatura brasileiras, como Walther George Durst, Túlio de Lemos, Dias 

Gomes, Bráulio Pedroso, Benedito Ruy Barbosa, Gabus Mendes, Ivani 

Ribeiro, e a grande Janete Clair! Tão inovadora!(RACHID, 2013). 

 

Flávio Nascimento, que foi o diretor de produção de Cordel Encantado, corrobora 

com as autoras, e também destaca Avenida Brasil como contraponto a ideia de uma crise no 

modelo realista da telenovela:  

 

 ... “tivemos, em 2012, o sucesso de “Avenida Brasil”, uma novela com forte 

tom realista e que serve de excelente contraponto à consideração acima 

(NASCIMENTO, 2011). 

 Não acreditamos que haja uma crise no gênero. A telenovela, assim como 

qualquer produto midiático, precisa se renovar sempre, mas isso ocorre de 

forma natural. E a Rede Globo está atenta a esta questão para manter a alta 

qualidade de nossa programação. Temos áreas na empresa que pensam no 
desenvolvimento de novos formatos e de produtos inovadores, no 

aperfeiçoamento de nossos processos de produção. Inovação está no DNA da 

Rede Globo. Se assim não fosse, a telenovela brasileira, em particular a 
produzida pela Rede Globo, não estaria de maneira tão intensa nos lares 

brasileiros e, em especial, amplificando-se pelo mundo a ponto de servir de 

modelo para a produção estrangeira (NASCIMENTO, 2011). 

 

Considerando as características da sociedade de consumo, de acordo com as lógicas 

de produção capitalista que preveem a novidade e a renovação concordamos, em nosso 

estudo, com as opiniões de que não haja crise na telenovela. Em 2012, posteriormente à 

divulgação dessa pesquisa da Fapesp, dois grandes sucessos, reconhecidos pela crítica e pelo 

público em geral por terem produzido um diferencial,  foram ao ar no horário das nove e das 

sete, respectivamente: Avenida Brasil e Cheias de Charme.  Avenida Brasil extrapolou o 

modelo estético realista em 2012, apresentando uma narrativa ágil, com recursos 

cinematográficos, e provocando intenso engajamento nas redes sociais.  

Outra telenovela que se destacou por apresentar recursos de renovação em 2012 foi 

Cheias de Charme. Como um personagem invisível, a música está presente em todas as 
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novelas, mas em algumas ganha o destaque de uma protagonista, como aconteceu nesta obra, 

que teve os gêneros tecnobrega, eletroforró e sertanejo universitário presentes com 

intensidade em sua trama. Na história, as protagonistas Penha, Rosário e Cida, 

respectivamente, Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, são três empregadas 

domésticas que se tornam cantoras de sucesso. Assim, outra ruptura importante nesta novela é 

a visibilidade que dá à personagem da doméstica, tradicionalmente relegada a coadjuvante.  

Mas, após o término dessas novelas, os críticos voltam a insistir numa crise na 

telenovela. Mariana Zylberkan (2012), em matéria a Veja novelas online
2
, intitulada “O que 

está por trás da crise nas novelas da Rede Globo”, nos fala que após o sucesso de Avenida 

Brasil, sua sucessora Salve Jorge não estaria conseguindo emplacar bons números de 

audiência. Dentro do atual contexto, ela também revela que no horário das seis, a telenovela 

Lado a Lado, e no horário das sete, o remake de Guerra dos Sexos, estão obtendo baixos 

índices de audiência quando comparados com suas antecessoras. Dentre várias razões que  

Zylberkan (2012) enumera para explicar o fracasso de audiência dessas produções, 

observamos a ênfase na repetição de fórmulas do passado, que não são capazes de fazer com 

que o público perceba uma diferença. Mas como produzir diferença num formato conhecido 

por ilustrar tão bem “a estética da repetição”? 

De acordo com Balogh (2002), o termo “estética da repetição” foi utilizado pela 

crítica italiana para caracterizar a estética televisual em contraposição à arte tradicional, e, 

dentro os formatos televisivos, é a novela que melhor representa a “estética da repetição”. A 

estudiosa explica que são inúmeras as reiterações presentes na estrutura da novela, algumas 

compartilhadas com outros formatos televisuais, entretanto, “a retomada constante dos 

conteúdos prévios, pelo contrário, é mais própria do formato da novela em si” (BALOGH, 

2002, p. 165).  

 

É precisamente a novela, dentre os formatos em série, que manifesta melhor 

a estética da repetição, à qual nos referíamos ao opor o reconhecimento ao 

estranhamento como o prazer maior da fruição; ao opor a exibição em 

fragmentos homeopáticos à coesão e continuidade do texto poético; ao opor 
o gosto pelo contato á sensação de desvendar a complexidade da 

mensagem.( BALOGH, 2002, p.165).  

 

Uma característica de repetição da telenovela é, segundo Balogh (2002), a tradição 

da retomada das cenas mais relevantes do capítulo anterior, e a antecipação de fatos do 

                                                

2 http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/o-que-esta-por-tras-da-crise-nas-novelas-da-globo 
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capítulo seguinte, como forma de atualizar o espectador que não assistiu o capítulo anterior, 

e para despertar sua curiosidade em assistir o próximo capítulo. Ao passo que renova as 

promessas de emoção essa é também uma estratégia mercantil.  

Outro mecanismo reiterado com frequência são os ganchos entre blocos ou capítulos. 

“O gancho representa um mecanismo de suspensão do sentido que ocorre, em geral, nos 

momentos de maior tensão do relato” (BALOGH, 2002,p.166). Toda telenovela é dividida 

em núcleos onde ocorrem as cenas. Estes núcleos podem ser bairros, classes sociais, um 

ambiente de trabalho e/ou uma casa. Balogh nos conta que “as tomadas de início de cena 

que nos transportam para o ambiente também são reiterativas” ”(BALOGH, 2002, p.166),  

assim constituem-se como mecanismos de repetição que situam o espectador que está 

confuso na narrativa.  

Também a reiteração de músicas de personagens, vinhetas, e mesmo sons que 

marcam alguma característica peculiar de um personagem, como “o que ocorreu com a 

pulseira que Sinhozinho Malta balançava no braço” (BALOGH, 2002, p.167),  também é 

muito comum nas telenovelas. Outro aspecto da “estética da repetição” é a tendência de 

arquétipos no tocante aos personagens, além da criação de estereótipos, que associam 

personagens a atores repetidamente. Para exemplificar Balogh (2002) cita a atriz Regina 

Duarte, que interpreta frequentemente a mãe sofredora e batalhadora, e, Renata Sorrah, a 

neurótica ou problemática.     

Também destacamos as estratégias de intertextualidade como uma importante 

característica da telenovela que a associa a uma “estética da repetição”. Em muitas novelas 

alguns personagens remetem a outros personagens, seja do teatro, do cinema, ou mesmo da 

história mundial, além de observarmos com frequência enredos inspirados em peças de 

teatro ou no cinema. Também algumas cenas de novela passam uma sensação de dejavú ao 

repetirem situações de outra. Recentemente, a personagem Teresa Cristina, de Fina Estampa 

(2011), assassinou uma pessoa derrubando-a da escada de sua casa, e ainda citou a 

emblemática personagem de Renata Sorrah em Senhora do Destino, que assassinou muitos 

adversários na escada de sua residência, ao longo da novela.       

Na contemporaneidade observamos diversas estratégias intertextuais e de repetição 

nas novelas. A telenovela Viver a vida (2009-2010),por exemplo ao final de cada capítulo 

narrativas de superação. Nestas narrativas, pessoas reais tiveram a oportunidade de dividir 

histórias de vida relacionadas a enfrentamento de doenças, deformidades, uso de drogas, 

deficiências físicas e problemas psicológicos, mostrando sua trajetória de superação desses 
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problemas.  

Respeitando as regras do documentário e não da ficção, essas pessoas eram alocadas 

num ambiente de fundo branco, em que surgiam frases e palavras coordenadas ao seu 

depoimento. Essa repetição de palavras tinha a função de afirmar e destacar as situações 

descritas. Olhando diretamente para a câmera e relatando seus dramas, em alguns momentos 

também era possível ver fotografias que ilustravam alguma situação que a pessoa estava 

contando.   

A centralidade da novela estava na personagem, Luciana, interpretada por Aline 

Moraes, que sofre um acidente e torna-se tetraplégica. Esta foi inspirada na jornalista Flávia 

Cintra, de 36 anos, que é cadeirante há dezoito anos, quando sofreu um acidente de carro na 

Rodovia Anchieta em São Paulo. Ela deu consultoria ao autor Manoel Carlos para que ele 

escrevesse sobre o drama de Luciana que, assim como a jornalista na vida real, casou-se e 

teve filhos gêmeos, outra forma de repetição encontrada na novela. 

 O recurso a narrativas de vida paralelas a apresentação dos capítulos das novelas 

já havia sido utilizado anteriormente em outras telenovelas, inclusive do mesmo autor desta, 

Manuel Carlos, que em 2006 na telenovela “Páginas da Vida” recorrera a este recurso, com 

depoimentos que iam desde crianças com síndrome de Down a filhos de pais alcoólatras, 

dois dramas reais que foram abordados na teleficção naquele momento. Entendemos que a 

recorrência a esses recursos do documentário reforça positivamente a narrativa teleficcional, 

agregando flashes de realidade ao gênero e encurtando mais ainda as fronteiras entre real e 

ficcional. 

 Em Insensato Coração (2011- 2011), verificamos a presença de 

intratextualidade com algumas telenovelas do mesmo autor, que foram exibidas na rede 

Globo, e intertextualidade com diversas obras clássicas da literatura que vão construir a 

personagem Norma, vivida por Glória Pires. Esta foi presa injustamente após uma armação 

de Léo (Gabriel Braga Nunes), e dedicou cada minuto de seu dia na cadeia para arquitetar 

uma  vingança contra o vilão. 

  Fazendo uma alusão ao clássico romance francês, de autoria de Alexandre 

Dumas, “O Conde de Monte Cristo”, que também é preso injustamente e quando sai da 

cadeia recebe uma fortuna e tem a oportunidade de se vingar, Norma aproveitou seu tempo 

na cadeia lendo algumas obras, que foram fundamentais para seus planos, embora “O Conde 

de Monte Cristo” não tenha figurado nesta lista. Essas obras que a inspiraram foram A Ira 

dos Anjos (Sidney Sheldon), O Vermelho e o Negro (Stendhal), Crime e Castigo (Fiódor 
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Dostoievski), O outro lado da meia-noite (Sidney Sheldon) e Os Irmãos Karamazóv (Fiódor 

Dostoievski). A história de cada uma dessas obras traz elementos que fazem conexão com os 

personagens e situações vividos na telenovela  

 A intratextualidade com outras obras do autor pôde ser percebida na personagem 

Natalie, que tem origem humilde e busca a todo custa se destacar no meio artístico, 

remetendo a personagem Darlene de Celebridade, também interpretada pela mesma atriz, 

Débora Secco. A cena em que Cortez (Herson Capri) foge da cadeia em um helicóptero faz 

alusão ao personagem de Raul Cortez em Vale Tudo, também escrita por Gilberto Braga. 

Este, assim como o personagem de Insensato Coração, foge em um helicóptero, dando 

banana para o país.  

 Seja dialogando com obras literárias do universo real, que podem ser acessadas 

por quase todos, senão todos, no tecido sociocultural, ou com obras teleficcionais, esses 

recursos de reiteração se prestam a reforçar a existência de um território ficcional midiático 

compartilhado, que é atravessado pela memória do gênero. 

 Em Aquele Beijo (2011-2012) destacamos uma hibridação com o gênero 

narrativo, empregando um narrador onisciente, que fala com o espectador. Miguel Falabella, 

o autor desta telenovela, encarna esse papel, doando sua voz, que é conhecida por grande 

parte do público. Em entrevista ao site UOL
3
, ele relata que: 

 

a ideia de eu narrar a novela, de existir um narrador onisciente, que conta a 

história, me veio dessa ideia de que, como autor, obviamente, você manipula 
as personagens. Então, por que não explicitar isso? É esse narrador que mexe 

com as personagens para dar o painel da novela
2 
(FALABELLA, 2011). 

   

Esse recurso do narrador onisciente é um das maneiras de repetição mais 

tradicionais que existem numa narrativa. A fala do autor compartilhando com o público as 

suas visões sobre os personagens também permite que este se sinta com poder sobre os 

destinos da história, como se fosse um coautor da obra, possibilitando um consumo autoral 

deste produto. 

                                                

3
 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/09/29/sou-louco-por-reality-de-gorda-que-

emagrece-diz-falabella-em-coletiva-de-aquele-beijo.jhtm. 

 

http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/09/29/sou-louco-por-reality-de-gorda-que-emagrece-diz-falabella-em-coletiva-de-aquele-beijo.jhtm
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/09/29/sou-louco-por-reality-de-gorda-que-emagrece-diz-falabella-em-coletiva-de-aquele-beijo.jhtm
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Portanto, se há diversas estratégias e mecanismos de repetição em todas as 

telenovelas, como podemos produzir a diferença numa obra?  Guiando-nos pela filosofia da 

diferença de Delleuze propomos pensar que a percepção de diferença no produto telenovela 

se faz por mecanismos de repetição, que são combinados de maneira singular, “à 

divergência e ao descentramento perpétuos da diferença correspondem rigorosamente um 

deslocamento e um disfarce na repetição” (DELLEUZE, 2000, p. 36).  

A concepção de ontologia delleuziana comporta que há uma repetição da diferença, 

afirmando a potência da diferença. A partir disso, sugerimos neste estudo deslocar a 

“estética da repetição” que é atribuída às telenovelas para uma “estética da diferença”. No 

entanto, para desenvolver nossa proposta, primeiro precisamos entender o conceito de 

diferença.  

Muitas vezes, ouvimos as pessoas utilizarem o termo “diferença” como se ela fosse 

apenas respeito pelas opiniões contrárias ou pelas ideias contraditórias. O argumento que 

corrobora esse tipo de afirmação é o de que devemos ter “respeito pelas diferenças” ou de 

que devemos aceitar os “diferentes”, dar voz aos “excluídos”, dialogar “democraticamente”.  

Diferença é um modo de pensar, ou seja, é um exercício do pensamento que possui 

determinadas premissas. Nesta perspectiva, a filosofia da Diferença faz parte de uma linha de 

pensamento que e “quebra” a noção científica da teoria da representação, que acredita 

existirem más e boas cópias. Essa quebra de paradigmas da ciência resultou em um novo 

modo de pensar que se caracteriza pela interdisciplinaridade e por novos modos de entender o 

que é sujeito e o que é objeto. Ou seja, ela entende que as ciências estão sempre se 

transformando e se relacionando, e que, por isso, tanto o sujeito quanto o objeto do 

conhecimento são construções, ou criações, do discurso científico de que fazem parte. 

Assim, a filosofia de Delleuze nos convida a inverter o platonismo, e derrotar a 

filosofia da representação, que subordina as diferenças a potencia do uno, às relações do 

análogo, as similitudes dos semelhantes, e à identidade do mesmo, selecionando as boas 

cópias das más cópias. Delleuze (2000) afirma todas as cópias, e potencializa os simulacros.  

Aristóteles, ao subordinar a diferença à oposição, a analogia, teria garantido a 

mediação que fez da diferença ao longo da historia da filosofia um recalque da identidade.  

Delleuze ultrapassa essa onto-teologia, uma vez que o que esta em jogo para ele é uma 

ontologia de sentido aberto. Em sua concepção ontológica o ser não é pensado em termos de 

permanecia e imobilidade, tal como nas ontologias metafisicas. A ontologia delleuziana é 

refrataria a subordinação do ser como foi deixado pelo legado platônico-aristotélico. E assim 
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compõe uma ontologia não metafísica. 

 

O mundo moderno é o dos simulacros. Nele, o homem não sobrevive a 

Deus, nem a identidade do sujeito sobrevive à identidade da substância. 
Todas as identidades são apenas simuladas, produzidas como um efeito 

óptico por um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição. 

Queremos pensar a diferença em si mesma e a relação do diferente com o 
diferente, independentemente das formas da representação que as conduzem 

ao Mesmo e as fazem passar pelo negativo”( DELLEUZE, 2000, p.36). 

 

Para Delleuze (2000) aquilo que entendemos como homem está em constante 

transformação, em constante organização paradigmática, constantemente se autoproduzindo. 

Nesse sentido, a significação das coisas do mundo não está presente apenas no signo, aquilo 

que precisa ser interpretado por alguém. O signo é uma unidade que faz parte do processo 

contínuo e infinito de produção de sentido. Em outras palavras, a combinação de signos está 

presente na significação, mas a própria significação, entendida como criação de sentido, está 

sempre em suspenso, sempre imanente. Ou seja, vivemos mergulhados na imanência, na 

busca pelo sentido, e para isso, interpretamos signos.  

Os filósofos da Diferença, como Foucault, Deleuze, Guattari e Derrida, entre outros, 

fazem parte de uma linha filosófica que tem como expoentes Espinosa, Bergson e Nietzsche, 

pensadores que se interessam pela diversidade, pluralidade e singularidade, ao invés de uma 

filosofia baseada numa Ideia universal e numa totalidade que contém partes singulares. Ou 

seja, a filosofia da Diferença se interessa menos pelas semelhanças e identidades e muito mais 

pela singularidade e particularidade. 

E o que é uma singularidade? De forma alguma, é algo único, original, uma 

Identidade imutável no sentido clássico do termo. Os filósofos da Diferença entendem como 

singularidade um conjunto de coisas-seres-signos-ideias. Ou seja, singularidade é sempre um 

bloco que depende da situação em que ela se dá. “A repetição pertence ao humor e á ironia, é 

por natureza transgressão, exceção, e manifesta sempre uma singularidade contra os 

particulares submetidos à lei, um universal contra as generalidades que fazem lei” 

(DELLEUZE, 2000, p.47). Assim, a filosofia da Diferença estimula uma individualidade 

sabedora de sua dependência com os outros e com o mundo. 

Por isso, um dos principais objetivos dos filósofos da Diferença é desconstruir os 

mundos construídos pela linguagem, os chamados discursos, a fim de chegar ao grau zero, ao 

ponto inicial de determinada construção, ao pensamento sem imagem. Ao exercitar o 

pensamento dessa forma, podemos perceber até que ponto estamos todos mergulhados num 



86 

  

 

mesmo discurso, até que ponto esse discurso se tornou algo natural, algo que faz parte do 

senso comum e daquilo que nos torna “iguais”, aquilo que nos identifica.  

Delleuze (2000), em seu livro Diferença e Repetição, fala sobre um tipo de 

pensamento que se opõe à imagem dogmática, aquilo que ele chama de pensamento sem 

imagem: um pensamento que começa sempre pela diferença, no meio de alguma coisa, num 

eterno retorno do diferente. A ideia de Eterno Retorno vem de Nietzsche, que afirma que 

pensar, mais do que reconhecer uma Idéia pré-concebida, é exercitar o pensamento 

transdisciplinar, transversal, que começa sempre pela diferença, no meio de alguma coisa, a 

partir de um acontecimento que faça sentido e que force o pensador a pensar, a criar 

conceitos. Ou seja, pensar é criar conceitos, não é refletir, ou representar. 

 

Enfim, não parece haver nenhum equívoco em pensar o eterno retorno como 

retorno da diferença – uma vez que é a diferença, não a identidade, o 
principio imanente de toda natureza. Todo retorno repete o mesmo mundo de 

diferenças...o mesmo mundo de simulacros, é a eterna volta daquilo que não 

tem principio nem fim. É a eterna volta da diferença pura(DELLEUZE, 

2000, p. 218) 

 

De acordo com Delleuze (2000) há duas direções de pesquisa sobre diferença e 

repetição: uma é o conceito de diferença sem negação, porque a diferença não sendo 

subordinada ao idêntico, não iria até a oposição ou contradição; a outra diz respeito a um 

conceito de repetição tal que as diferenças físicas, mecânicas (repetição do mesmo) 

encontrariam a sua razão de ser nas estruturas mais profundas de uma repetição oculta, em 

que se disfarça e se desloca um diferencial. Essas duas direções de pesquisa uniram-se 

espontaneamente, uma diferença pura e uma repetição complexa. 

 

Delleuze (2000) inspira-se pela ideia do eterno retorno de Nietsche, que não se 

curvava a ideia de um modelo. Para ele cada ser é único e insubstituível, não existe identidade 

como modelo para as coisas, toda identidade é provisória e precária. Como diz 

Delleuze(2000) a identidade e o mesmo são apenas disfarces de um ser que é múltiplo e 

díspar. 

A ontologia de Delleuze (2000) significa que o ser se diz em todas suas diferenças. 

Ou seja, ele é a repetição como diferença. Repetição que não pode reduzir-se as exigências do 

mesmo e do idêntico. Além de defender que a diferença seja liberada do jugo da identidade e 

da semelhança, Delleuze procura tirar a diferença de seu estado de maldição parece ser a 

função da filosofia da diferença. 
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A interpretação delleuziana do eterno retorno em Nietzsche repousa sobre a 

correlação repetição e diferença. Essa correlação enseja desdobramentos, como o passado e a 

conservação das lembranças, o presente e a atualização da virtualidade, o futuro e o porvir da 

criação. A diferença não é só uma dimensão intensiva do tempo, mas um ponto de vista sobre 

as demais intenções, criando uma múltipla implicação reciproca entre todas as dimensões do 

tempo. Assim, para Delleuze (2000) cada diferença é então todas as outras, cada diferença é 

então um certo ponto de vista sobre todas as diferenciações. Cada diferença é repetida de 

outro modo.  

Os filósofos da Diferença acreditam que o que caracteriza a vida é a multiplicidade, o 

grande coletivo de singularidades que se descobre quando desconstruímos o senso comum. 

Ou seja, o principal objetivo do exercício do pensamento da Diferença é compreender os 

mundos possíveis e toda a multiplicidade de caminhos e construções que estão porvir a partir 

do eterno retorno do pensamento sem imagem. A Imanência significa que cada ser representa 

todos os outros diferentemente, como se os seres se repetissem diferentemente. 

O método de exercício do pensamento sugerido por Deleuze para se chegar ao 

pensamento sem imagem é buscar encontrar os elementos díspares ou contraditórios que 

fazem parte de um “ente” - um discurso, ser ou coisa -, ou seja, deve-se buscar encontrar 

aquilo de contraditório que forma a identidade de algo ou de alguém, aquilo que o faz 

singular.  

Toda singularidade é feita de elementos paradoxais, de elementos contraditórios. Ela 

é feita de pelo menos uma série divergente, em que o sentido transita ora de um lado, ora de 

outro. Assim, ao enxergarmos a diferença presente nos fenômenos da vida eliminamos 

qualquer forma de mediação que possa atrapalhar essa visão, como as forças poderosas de 

certas afecções do desejo, como o egoísmo, o ódio, a inveja.  

 

Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade 

contra o geral, uma universalidade contra o particular, um notável contra o 

ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a 

permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é a transgressão. Ela põe a 
lei em questão, denuncia seu caráter nominal ou geral em beneficio de uma 

realidade mais profunda e artística.( DELLEUZE, 2000,p. 44). 

 

Por isso, podemos afirmar que a filosofia da Diferença entende que não existem 

princípios absolutos e objetivos, mas sim, opiniões, pontos de vistas, forças intensas ou menos 

intensas. Entretanto, o fato de aceitar que existem formas singulares de ser e de pensar não 

quer dizer aceitar tudo como válido. Justamente por compreender que o mundo é um caos-
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errante, desordenado, desequilibrado e nada definitivo, a filosofia da Diferença entende que 

todos temos uma potência de Ser que precisa estar sempre livre, sempre disponível. 

Para esta filosofia qualquer criação, qualquer forma de pensar que tenha a intenção 

de controlar ou tolher a liberdade de pensamento que nos é própria, é ruim. Qualquer forma 

de pensar que se baseie no senso comum, no uso da linguagem como representação de mundo, 

no entendimento de que somos desiguais e que devemos ser iguais, é vista como ruim e é, 

portanto, desvalorizada pelos filósofos da Diferença. 

Muito mais do que respeito às diferenças, o pensamento da Diferença acredita que 

somos fruto de uma criação do sentido, de uma busca pela significação e, por isso, vivemos 

em constante transformação. Além disso, ao compreender o papel fundamental dos signos e 

da linguagem, o pensamento da Diferença busca desconstruir o senso comum, descobrir seus 

paradoxos e contradições para, a partir deles, chegar ao pensamento sem imagem. É só aí, 

então, que podemos ser capazes de criar algo novo, singular, feito de humor e de poesia, num 

eterno retorno do Diferente. 

A partir de agora procuraremos relacionar esses conceitos de diferença à telenovela 

na sociedade de consumo. Como se sabe, é na criação de necessidades incessantes que a 

sociedade de consumo se reproduz, assim “a fuga de significado para significante não passa 

da realidade superficial de um desejo insaciável, porque se funda na carência e por ser este 

desejo insolúvel para sempre que se significa localmente nos objetos e nas necessidades 

sucessivas” (BAUDRILLARD, 2007, p.77). Por isso uma novela sucede outra continuamente.  

A busca pela diferença se calca em sair do lugar comum para disputar a atenção e 

lembrança dos consumidores, portanto diferença assume um sentido positivo neste contexto. 

Diferença estaria vinculada ao que estaria fora do padrão estético vigente divulgado na cena 

televisiva midiática. Assim, os produtores de telenovela apropriam-se da diferença para criar 

um conceito novo, que expresse uma singularidade em suas obras.  A produção da telenovela, 

ao passo que passa por várias etapas, e diversos profissionais, como autores, diretores, 

cenógrafos e figurinistas, que negociam sentidos em sua atuação, é um encontro de devires, 

entrecruzamento de linhas, fluxos, que ao se encontrarem modificam seu movimento e 

estrutura.  

O autor esculpe a telenovela como um artesão. Dispondo de várias ferramentas, ele 

escolhe cuidadosamente quais delas serão utilizadas para esculpir cada telenovela, e toda vez 

que testa novas combinações dessas ferramentas ele descobre que estas resultam em 

surpreendentes obras. No entanto, na arte de fazer novelas o autor não é o único artesão; ele 

conta com vasta equipe que o auxilia a dar a forma final deste produto, que é artesanal e 
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industrial ao mesmo tempo. 

À luz da telenovela, sobre a diferença nos processos comunicacionais, Hoff 

afirma que: 

 

Nos processos comunicacionais, podemos avaliar, o igual- a identidade – 

promove a estabilidade, a diferença tende a desestabilizar, a promover 

tensão, dispersão ou ruptura. A diferença também promove uma visão 
múltipla e variada do mundo, pois a semelhança é mais uma das 

possibilidades de constituição do ambiente social, e não a única” (HOFF, 

2012, p.151). 

  

 Também apresentamos uma reflexão de Salles(2011) sobre a crítica genética. 

Esta pesquisadora estuda os processos de criação na arte, e propomos deslocar a aplicação dos 

seus comentário dos processos de produção da arte para os da telenovela:  

 

Um artefato artístico surge ao longo de um complexo processo de 

apropriações, transformações e ajustes. O crítico procura entrar na 

complexidade desse processo. A grande questão que impulsiona esses 
estudos é compreender a tessitura desse movimento (SALLES, 2011, p. 23).   

O artista é visto em seu ambiente de trabalho, em seu esforço de fazer visível 

aquilo que está por existir: um trabalho sensível e intelectual executado por 
um artesão. Um processo de representação que dá a conhecer uma nova 

realidade, com características que o artista vai lhe oferecendo. A arte esta 

sendo abordada sob o ponto de vista do fazer, dentro de um contexto 

histórico, social e artístico. Um movimento feito de sensações, ações e 
pensamentos, sofrendo intervenções do consciente e do inconsciente”. ( 

SALLES, 2011, p. 34) 

 

Para Baudrillard (2007) a produção capitalista não se resume a produção de 

bens, mas também de relações e diferenças. Desse modo, ele enxerga o sistema de consumo 

como um sistema de produção industrial das diferenças, onde se abole as diferenças naturais, 

homogeneizando as pessoas, e aí instaura o reino da diferenciação. Sob esta perspectiva, as 

diferenças convergem para modelos. “De tal maneira que diferenciar-se consiste precisamente 

em adotar determinado modelo, em qualificar-se pela referencia a um modelo abstrato, em 

renunciar assim a toda diferença real e singularidade” (BAUDRILLARD, 2007, p. 89).  

Desse modo, percebemos que o processo de produção da telenovela brasileira foi 

comandado por um modelo estético realista, cuja estrutura seria a mais adequada no sentido 

de estimular e predispor a sociedade para o consumo. Assim,“a concentração monopolista 

industrial, ao abolir as diferenças reais entre os homens, ao tornar homogêneos as pessoas e os 

produtos, é que inaugura simultaneamente o reino da diferenciação”( BAUDRILLARD, 2007, 



90 

  

 

p. 89).“É sobre a perda das diferenças que se funda o culto da diferença” (BAUDRILLARD, 

2007,p.89).  

 

À movência do desejo junta-se a mobilidade das significações diferenciais. 

Entre as duas, as necessidades pontuais e finitas só tomam sentido enquanto 

focos de convenção sucessivos- é na própria substituição que significam, 
velando porem ao mesmo tempo as verdadeiras esferas da significação (a 

carência e a diferença) – que os ultrapassam de todos os lados 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 78). 

 

A telenovela é um formato inacabado, conduzida pela lógica da diferença, a sua 

estética se caracteriza pelo movimento, pelo devir, pelo processo que não se encerrou. 

Estamos sempre diante de uma realidade em mobilidade, não existe obra acabada, com forma 

final e definitiva, “seus pesquisadores passam a lidar com a continuidade, que nos leva à 

estética do inacabado”(SALLES, 2011, p.29). É, portanto, uma manifestação distinta daquelas 

obras que primam pelo rigor estético baseado na simetria, na ordem, na padronização e no 

equilíbrio. De acordo com Martín-Barbero (2009), o melodrama, como gênero primordial da 

telenovela, é tomado “como literatura dialógica ou, segundo uma versão brasileira ancorada 

na proposta bakhtiniana, como gênero carnavalesco”( MARTÌN-BARBERO, 2009, p. 309).   

 

A carnavalização é relacionada ao grotesco, contrapondo-se à estética 

clássica. Enquanto esta produz formas geométricas, perfeitas, arredondadas, 
equilibradas e niveladas, aquela enfatiza os orifícios, as protuberâncias e o 

movimento em movimento, incompleto, de formas exageradas e excessivas. 

A estética grotesca, portanto, não é uma unidade fechada, completa, ela é 

inacabada, transgride seus próprios limites – é a “quintessência da 
incompletude” (BAKHTIN, 2008, p. 23). 

 

Uma novela não corresponde a uma repetição exata de outras, ela muda e se 

aperfeiçoa, permanecendo constante a intenção, porém em contextos diferentes, “se a 

repetição é possível, ela só aparece entre essas duas generalidades, a de aperfeiçoamento e a 

de integração, sob estas duas generalidades” (Delleuze, 2000, p. 46)“A repetição pertence ao 

humor e á ironia, é por natureza transgressão, exceção, e manifesta sempre uma singularidade 

contra os particulares submetidos à lei, um universal contra as generalidades que fazem lei”( 

Delleuze,2000,p.47). Para Delleuze a tarefa da vida é fazer com que coexistam todas as 

repetições num espaço em que se distribui a diferença. 

Para Delleuze não é próprio do simulacro ser uma cópia, mas alterar todas as copias, 

alterando também os modelos: todo pensamento se torna uma agressão.  Desse modo, os 
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produtores de telenovela fazem e desfazem seus conceitos a partir de um horizonte móvel, de 

um centro sempre descentrado, de uma periferia sempre deslocada que os repete e os 

diferencia. Embora exista um modelo que orienta a produção da telenovela, ele encontra-se 

em constante mudança, devir, e produção de sentido, numa zona de contato frequente com 

vários modelos, o que explica porque uma novela realista e uma fantástica podem fazer tanto 

sucesso ao mesmo tempo. 

O diferente só pode vir do mesmo, entre o diferente e o mesmo tem uma relação. O 

espaço para experimentação e pesquisa de novos meios de expressão da teledramaturgia nesse 

sentido é imprescindível, porque cada novela já guarda em si a necessidade de outra. Cada 

objeto deve deixar uma lacuna para o próximo, o que esta por vir, por isso não existe obra 

acabada. E são nas ferramentas já utilizadas anteriormente por outras telenovelas, ou mesmo, 

pelo teatro, ou cinema, que os produtores fazem a diferença numa obra. 

Por isso, um olhar para uma novela é a melhor forma de avaliar todas as outras, 

analisar o formato em si, o que permanece e o que se altera. Uma telenovela é sempre a 

renovação de uma anterior. Por isso embora remeta a outras, nunca é igual. Para Delleuze,  

repetição não é generalidade, por isso as telenovelas não podem ser vistas somente como uma 

estética da repetição, e sim como estética da diferença.  

A repetição diz respeito a uma singularidade, insubstituível, não permutável. Como  

uma alma, que é impossível de se trocar, as novelas não são a cópia uma da outra, visto que 

de acordo com Delleuze (2000) a linguagem poética é insubstituível, podendo apenas ser 

repetida. Não é possível criar outra linguagem exatamente igual a que originou, o que 

acontece é elevar esta linguagem à decima potência.   

 

  

Trata-se, pois, na experimentação, de substituir uma ordem de generalidade 

por outra: uma ordem de igualdade por uma ordem de semelhança. 

Desfazem-se as semelhanças para se descobrir uma igualdade que permita 
identificar um fenômeno nas condições particulares da experimentação. A 

repetição só aparece, aqui, na passagem de uma ordem de generalidade a 

outra, aflorando por ocasião desta passagem e graças a ela. Tudo se passa 
como se a repetição despontasse num instante, entre as duas generalidades, 

sob duas generalidades. (Delleuze, 2000, p. 44) 

Na sua essência, a repetição remete para uma potencia singular que difere 

por natureza da generalidade, mesmo quando ela, para aparecer, se aproveita 
da passagem artificial de uma ordem geral a outra (Delleuze, 2000, p. 45). 

 

Assim, cada novela instaura uma “estética da diferença” a partir da repetição de 
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mecanismos e estratégias combinados de maneira singular num eterno retorno do diferente. 

No entanto, nem todas as obras obtém sucesso em suas combinações, e muitas são acusadas 

de serem repetitivas. Por outro lado, algumas obras são percebidas como diferente, e 

conseguem representar a singularidade dentro da multiplicidade. Foi o caso de Cordel 

Encantado (2011), citada por Esther Hamburguer como uma alternativa para construção da 

diferença num contexto saturado de narrativas repetitivas. A questão que se delineia é saber 

como, a partir do mesmo, a telenovela Cordel Encantado criou o diferente, construindo um 

conceito singular na sua produção? 

 

2.3. Cordel Encantado como possibilidade de produção da diferença  

 

Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Amora Mautner, e 

transmitida pela Rede Globo de abril a agosto de 2011, Cordel Encantado foi um sucesso de 

audiência, marcando uma média de 25 pontos no ibope. A literatura de Cordel é a principal 

inspiração do enredo da telenovela, que assim como os textos desta, une em um mesmo 

espaço cangaceiros, sertanejos, príncipes e princesas, remetendo a este produto literário até 

mesmo em seu título.  

Sobre o surgimento da ideia para a novela, Duca Rachid nos conta que:  

 

Nós apresentamos Cordel Encantado em 2007, juntamente com outras quatro 

propostas. A história agradou logo de cara. Mas como era uma trama de 
época, e a emissora tinha avaliado que naquele momento a audiência estaria 

“cansada” das tramas de época, fizeram a opção por uma novela 

contemporânea, Cama de Gato, produzida em 2009(RACHID, 2013). 

 

Thelma: “Cordel Encantado” foi uma novela criada a partir de uma ideia 

nossa, que por sua vez surgiu a partir de nossas leituras, experiências 

pessoais, vivências, sentimentos. É assim que se cria uma novela! Tudo o 
que fiz na Globo até hoje foi assim. Temos ideias, passamos para o papel um 

resumo numa sinopse e depois escrevemos os capítulos. Nós solicitamos 

pesquisas para nos apoiarem. E às vezes a Globo apresenta pesquisas no 
intuito de estimular, mas nunca de propor nada, muito menos encomendar ou 

impor. Se isso acontecesse, pode acreditar que não daria 

certo!(GUEDES,2013). 

 

Logo no primeiro capítulo de Cordel Encantado fomos surpreendidos por sua 

estética, que lembrava a de um filme hollywoodiano, tamanha riqueza na fotografia, figurino, 

iluminação, dentre outros aspectos. A inovação que simulava a cinematografia residiu na 

utilização da técnica de gravação em vinte e quatro quadros pela primeira vez em uma 
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telenovela. Esta dá uma textura realista à imagem e causou a impressão de que a obra estava 

sendo filmada em película.  

  Eclodiram comentários na internet e em revistas de grande circulação nacional. 

Estes enfatizavam como Cordel Encantado era diferente e inovadora, através de adjetivos e 

sinônimos, os quais se encontram sublinhados em alguns trechos abaixo:  

 

Que novela diferente, linda, engraçada! Fiquei emocionada foi com o 1°cap 

do castelo na França. E as referências hein? O HOMEM DA MÁSCARA 
DE FERRO E ROMEU E JULIETA! ( Helena, 2011,facebook), 

 

 Há tempos que não aparecia uma novela tão inovadora (Júlio, blog pessoal) 

 

 Cordel Encantado aposta no diferente (UOL, 2011) 

 

 A cara de cinema da novela das 6 (Folha de S. Paulo online, 2011). 

 

 Insensato Coração x Cordel Encantado: a vitória da fábula sobre o realismo  

    

...a união dos profissionais de todas essas áreas fez com que a novela 

mostrasse uma estética diferenciada, que tanto encantou o público. 
(MAUTNER, SITE, 2011). 

 Com uma proposta diferenciada em termos de abordagem temática e 

acabamento estético, Cordel Encantado, telenovela das 18 horas da rede 

Globo, foi destaque em 2011(LOPES AT AL, 2012, p. 158).  

 

Mas será mesmo que era tão diferente assim? Vamos avaliar a narrativa. Os 

personagens principais, Jesuíno e Açucena, vivem um amor cheio de obstáculos. O primeiro 

desconhece que é filho do rei do cangaço, pois foi criado como empregado na fazenda do 

coronel Januário, grande latifundiário da região, e a segunda não sabe que é a princesa de um 

reino europeu, tendo sido criada como uma simples sertaneja. O que temos aqui é uma 

estratégia narrativa muito utilizada já na literatura e teatro da Idade média: o reconhecimento 

de identidades.  

  Cordel Encantado é uma trama regionalista sobre o sertão nordestino, cheia de 

sotaques e dialetos: isso também não constitui um recurso de inovação, visto que outras 

telenovelas da Rede Globo já enfocaram as lógicas da cultura nordestina. Na narrativa existe 

um vilão, Timóteo Cabral, que faz de tudo para atrapalhar o casal principal, e também uma 

outra vilã sedutora e com poderes de bruxa: Úrsula. Há uma empregada que despertará o amor 
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de um rei, lembrando a Cinderela. Outra mocinha, Antônia, é aprisionada no próprio quarto 

como a Rapunzel. Um outro personagem, o duque chamado Petrus, é aprisionado por vinte 

anos numa Máscara de Ferro, tal qual na lenda do Homem da Máscara de Ferro. O cangaceiro 

Herculano remete a Lampião e o profeta Miguézim a Antônio Conselheiro.  

 Arquétipos clássicos, contos de fadas, cultura popular e erudita, disputa entre o 

bem e o mau, lendas e mitos, histórias tão remotas que se confundem com a origem do 

mundo. Elas estão no imaginário coletivo e encantam, é fato, são ótimas matérias-primas para 

a telenovela, mas não justificam a impressão do novo. Por que os telespectadores e críticos 

apontariam algo que não é novo como uma novidade?  

 Supomos que a inovação foi de ordem estética. A singularidade da produção 

consistiu numa série de elementos acertados repetidos na cenografia, o figurino, a sonoplastia, 

e as demais mediações da produção foram cuidadosamente estetizadas e desenvolvidas como 

mecanismos de sedução. No dia 23/09/11, foi postado um artigo no site de Cordel Encantado, 

sobre a fórmula de sucesso da telenovela: 

 

A diretora geral Amora Mautner explicou o conceito criado para a obra: 

sincronizar fotografia, atuação, cenografia, arte, figurino e caracterização em 
um tom que misturasse real com fantasia. E a união dos profissionais de 

todas essas áreas fez com que a novela mostrasse uma estética diferenciada, 

que tanto encantou o público. (SITE, 2011). 

 

 Esta declaração da diretora Amora Mautner corrobora a possível existência de 

uma estética da diferença nesta telenovela. A utilização da técnica dos vinte e quatro quadros, 

a fotografia impecável, a sonoplastia, o cenário e o figurino compõe uma sinergia que faz o 

telespectador pensar que está assistindo um produto inovador.  

 Mas, na verdade, esta obra versa sobre o romanceiro nordestino, retomando 

temas e modelos clássicos pertencentes à cultura europeia, mesclando conto de fadas e 

contemporaneidade, dilemas atuais e clássicos, que são “costurados” numa narrativa diária e 

fragmentada, cheia de reviravoltas, dando a impressão do inédito. Como aponta Silva (2007), 

a característica do hiperespetáculo não é uma revolução radical, e sim um fazer diferente, e 

olhar diferente. 

                   Autêntica representante do gênero melodrama, que se constitui uma “forma de 

recuperação da memória popular pelo imaginário fabricado pela indústria cultural e metáfora 

indicativa dos modos de presença do povo na massa” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.309), a 

obra Cordel Encantado insere-se no contexto contemporâneo como uma representante da 



95 

  

 

cultura popular nordestina, fugindo ao padrão hegemônico vigente, que enfoca o sul ou 

sudeste do país.  

Assim, defendemos que esta telenovela apresentou um seu diferencial em 

relação às produções que seguem o padrão realista vigente, enfatizando a vida nas grandes 

cidades e o consumo de produtos e serviços diversos. Supomos que esta diferença está 

relacionada com a mobilização de elementos da cultura popular nordestina, promovendo um 

consumo simbólico dos bens associados a esta. Somado a isso, a sensação cinematográfica 

proporcionada pela telenovela e seu curto período de exibição, apenas cinco meses, também 

se constituem recursos da diferença trazidos por Cordel Encantado. 

A utilização de tais recursos na produção desta telenovela chamou nossa atenção 

porque ao articularem traços e elementos de diversos gêneros ficcionais eles restituem velhas 

histórias e criam novas sínteses. Também possibilitam trabalhar com conteúdos do passado 

que perduram no tempo, reforçar o imaginário da telenovela e atualiza a sua memória 

retomando elementos de outras novelas, selecionar fragmentos do melodrama a partir de um 

ponto de vista específico, aventurar-se no terreno dos gêneros rompendo as suas barreiras, e 

comunicar o passado com uma linguagem estética atual. 

 Veiculada entre abril e setembro de 2011, com apenas cinco meses de exibição, 

esta inaugurou uma proposta de formato reduzido para a telenovela do horário das 18 horas. 

Também houve redução no tempo de exibição de cada capítulo, como uma tentativa de 

adequar o gênero à velocidade, fluidez e fragmentação características da cultura 

contemporânea, tornando a telenovela um produto mais dinâmico.  

 Cordel Encantado faz referência a um conjunto de bens simbólicos nordestinos, 

que inventaram o Sertão, atribuindo-lhe significações. Dentre os quais, destacam-se: a estética 

do cangaço, a literatura de cordel, as lendas da Idade Média, os mitos, os contos de fadas, a 

literatura nacional e a guerra de Canudos. A mescla de elementos estéticos tão diversos ajuda 

a explicar o encantamento da narrativa, porque se trata de um imaginário muito fértil, 

sedimentado nas tradições orais, localizando num território compartilhado coletivo.  

 Trabalhando com arquétipos clássicos, contos de fadas, culturas popular e 

erudita, disputa entre o bem e o mal, lendas e mitos, histórias tão remotas que se confundem 

com a origem do mundo, esta telenovela reforça a matriz melodramática do gênero. Mas 

também o reinventa trazendo uma inovação de ordem estética, com a fusão do melodrama e 

de técnicas sofisticadas de direção de arte advindas do cinema.  

 Um mecanismo de inovação é a intertextualidade literária. Assim, dialoga com 

algumas obras literárias nacionais: diversos escritores inscritos no movimento regionalista, e 
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profundamente marcados pelas matrizes simbólicas locais, como por exemplo, a literatura de 

Cordel, estão presentes no enredo desta telenovela, que cita desde Euclides da Cunha, até 

Graciliano Ramos, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas (1956). 

Esta última obra é remetida na personagem Doralice, que chegou a se vestir de homem para 

ingressar no bando de justiceiros chefiados por Jesuíno, lembrando em tudo, inclusive na 

caracterização, a personagem Diadorim, de João Guimarães Rosa, em Grande Sertão 

Veredas.  

Seja dialogando com obras literárias do universo ficcional ou com textos da 

história, que podem ser acessadas por quase todos estes recursos derruba fronteiras entre 

cultura popular e cultura erudita, real e ficcional, confundindo-os e imbricando-os ainda mais, 

estetizando o cotidiano, e garantindo o processo de sedução, de modo que o espectador 

entrega-se à fantasia que lhe é oferecida.  

 Cordel Encantado também traz uma intertextualidade histórica: na narrativa 

Seráfia representa Portugal e Brogodó a região do nordeste brasileiro onde as primeiras naus 

portuguesas aportaram, assim recriando o mito fundador do Brasil. A chegada da realeza de 

Seráfia em Brogodó faz conexão direta com um episódio marcante da nossa história: a 

transferência da corte portuguesa para o Brasil, entre 1808 e 1820.  

 O recurso da intertextualidade não foi apresentado pela primeira na telenovela 

Cordel Encantado. Trata-se de um recurso bastante utilizado, o que não reduz sua capacidade 

de promover uma renovação no gênero, afirmando-se como polifonia, e constituição 

heterogênea. Esse intenso diálogo entre discursos que é a base do dialogismo bakhtiniano 

também é característico do gênero telenovela, portanto essa estratégia presta-se a sua 

legitimação.  

 Ainda é possível identificar claramente nesta telenovela uma hibridação com o 

gênero cômico, o que se observa no tom adotado, de situações hilariantes, e de personagens 

divertidos como o delegado Batoré, vivido por Osmar Prado. Tomando como empréstimo os 

traços da fábula, Cordel Encantado não tem compromisso com a reprodução cronológica dos 

fatos históricos, por isso pudemos observar que a cada instante a novela trazia aspectos 

ligados a um período diferente da história. Trouxe a Idade Média e seus reis, príncipes e 

princesas, no Reino de Seráfia. Trouxe a modernidade e o encantamento do cinema em 

Brogodó, e trouxe a contemporaneidade no último capítulo, quando os protagonistas simulam 

ser um outro casal vivendo nos dias de hoje.  

 A multiplicidade de temporalidades, espacialidades e elementos que se 

justapõem como as camadas do palimpsesto constituem a estética de Cordel Encantado, 
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mostrando a bricolagem de gêneros e estilos que a telenovela abriga como recurso de sedução, 

e confirmando o argumento de que “as telenovelas escapam aos padrões consagrados de 

classificações de gênero e de estilo, incorporando tradições e esquemas narrativos de modo a 

se tornar antes de mais nada versáteis e fragmentadas” (Costa, 2000, p.168).  

 No cenário midiático contemporâneo, extremamente imagético e estetizado, no 

qual o discurso da sedução se constrói sobre a estratégia da aparência, o produto telenovela 

tem mais chances de sucesso se investir nas estratégias de estetização. Um figurino sedutor, 

uma fotografia encantadora e uma sonoplastia caprichada podem constituir-se como signos de 

encanto.Assim fez Cordel Encantado, que privilegiou uma estética inovadora e 

contemporânea como recurso de sedução.  

 Em entrevista, dia 21/09/2011 as autoras falam sobre o término da telenovela 

Cordel Encantado, e quando questionadas sobre a lição que ela deixou, dizem que só 

pretendiam oferecer um sonho, nada mais. Essa declaração enfatiza a missão de 

entretenimento da telenovela e mostra como a busca da sedução da audiência é a força 

propulsora deste produto midiático.  

 

Acreditam que a novela tenha deixado alguma lição para os telespectadores?  

Duca: Ter emocionado, entretido e feito o telespectador sonhar já está de 

bom tamanho  

Thelma: Oxe! Não acho que a gente esteja aqui pra dar lição não? A gente 

tentou dar um presente para o público! Acho que essa missão a gente 

cumpriu ,não foi? (SITE, 2011).  

 

 Em entrevista concedida para este trabalho Duca Rachid nos conta que já tinha 

vontade de fazer uma história sobre uma princesa perdida, “quando tivemos acesso a uma 

dessas pesquisas que concluía que o público das seis tinha vontade de ver novela para 

“sonhar”. Isso reforçou nossa confiança na ideia” (RACHID, 2011).  

 Cordel Encantado buscou sonhar os sonhos do espectador, e assim criou 

mundos onde tudo é possível. Assim sonhou Brogodó, e sua gente alegre, seu artesanato e sua 

literatura de cordel. E assim sonhou Seráfia: o reino encantado, a carruagem, os vestidos, os 

espartilhos, os príncipes e as princesas. Também sonhou o sertão, povoado por cangaceiros no 

estilo Hobin Hood e profetas no estilo Antônio Conselheiro.Todos eles estavam só esperando 

para ganhar vida, pelas mãos dos produtores, com a mobilização de um empenho em equipe, 

através da manipulação de poéticas específicas que foram responsáveis pela sua diferença.  

Em seguida investigaremos os recursos e mecanismos mobilizados pela produção de Cordel 
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Encantado, para avançarmos na compreensão da diferença nesta telenovela. 
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CAPÍTULO III - ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO DE UMA ESTÉTICA DA 

DIFERENÇA EM CORDEL ENCANTADO 

 

Neste capítulo tratamos da análise da telenovela Cordel Encantado. Assim como 

toda análise, esta se divide em duas partes: a descrição e a análise em si. Na primeira parte 

explicamos sobre a negociação de sentidos no âmbito da produção de Cordel Encantado, e 

alternamos as discussões sobre a produção do enredo, dos cenários, do figurino, da 

caracterização, da direção de arte, e da direção de núcleo com citações de falas dos produtores 

a respeito de sua rotina de criação em Cordel Encantado, conforme a entrevista que a equipe 

da telenovela concedeu.    

Na segunda parte, a análise propriamente dita, sugerimos usar a proposta de 

Williams (1979) sobre a existência de formas residuais, emergentes e dominantes. Raymond 

Williams (1979) classifica as mediações culturais nestas três categorias, e afirma que, embora 

haja narrativas dominantes, elas estão em constante negociação com os discursos residuais 

(aqueles que surgem no passado, mas mantêm sua presença na atualidade) e com os 

emergentes (matrizes culturais recentes).  

Os principais referenciais utilizados no último capítulo da nossa dissertação são 

Martín-Barbero (1997), Salles (2011), Pallottini (1998), Willliams (1979), Ricouer (2000), Le 

Goff (2009), Meyer, Orofino (2006), Propp (2010), Perez (2012), e as entrevistas com as 

autoras de Cordel Encantado, Thelma Guedes (2013) e Duca Rachid (2013), além do diretor 

de produção Flávio Nascimento (2013), que representou os demais integrantes da produção, 

enviando algumas considerações e falas do cenógrafo João Irênio (2013), das figurinistas 

Katia Monteiro (2013) e Marie Salles (2013), da produtora de arte Ana Maria de Magalhães 

(2013), dos caracterizadores Alê de Souza e Gilvete Santos (2013), da preparadora de elenco 

Paloma Rian (2013), e do diretor de núcleo Ricardo Waddington (2013). 

Tendo isso em vista, sugerimos em nosso estudo que a “estética da diferença” 

identificada em Cordel Encantado foi construída pela articulação específica de elementos 

dominantes, residuais e emergentes. Assim, identificamos como elemento dominante as 

características do formato telenovela, que é o mais assistido no Brasil, cujo gênero principal é 

o melodrama, e é orientada por um modelo estético realista. A referência à literatura de 

Cordel, aos contos de fada e aos mitos medievais representam os elementos residuais 

utilizados para produzir esta obra, e o emergente é representado por meio da temática 

nordestina, uma cultura que ganha visibilidade na contemporaneidade, e pela inovação 

estética trazida com a utilização da técnica dos 24 quadros pela primeira vez numa telenovela. 
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3.1. Operações de sentido na produção de Cordel Encantado:  

   

Como explicitado no primeiro capítulo desta dissertação, estudos mais recentes 

em comunicação deixaram de enxergar produção e recepção como processos independentes, e 

passaram a trabalhar a inter-relação entre estes dois polos, de acordo com Baccega(2007) 

instância na qual ocorre efetivamente a comunicação, vista aqui como produção de sentido, 

interação. O consumo é, portanto, o resultado das interações que vão desde a produção até a 

recepção. 

Analisamos os percursos e negociações de sentidos que se dão no âmbito da 

produção -- nosso enfoque neste estudo – para compreendermos como foi construído o 

diferencial percebido na produção da telenovela Cordel Encantado. Para isso, procuramos, a 

partir de um olhar crítico para o processo de produção, identificar os pontos de mudança e os 

elementos de transformação verificados na produção desta telenovela a partir da execução de 

inúmeras operações de sentido.  

 

O olhar crítico vai, certamente, além da mera observação curiosa que esses 

documentos podem aguçar: um voyeur que entra no espaço privado da 

criação. È um acompanhamento teórico-crítico das histórias das criações. Os 
vestígios deixados por artistas oferecem meios para captar fragmentos do 

funcionamento do pensamento criativo. Uma sequência de gestos advindos 

da mão criadora e experienciados, de forma concreta, pelo crítico. Gestos se 
repetem e deixam aflorar teorias sobre o fazer (SALLES, 2011, p. 28). 

 

Procuramos analisar a maneira como se realiza o processo de produção, com 

enfoque nas decisões e processos dos agentes envolvidos na produção da telenovela Cordel 

Encantado. Essa análise possibilitou compreender o movimento criador desta telenovela, 

tendo em vista que “um artefato artístico surge ao longo de um complexo processo de 

apropriações, transformações e ajustes. O crítico procura entrar na complexidade desse 

processo. A grande questão que impulsiona esses estudos é compreender a tessitura desse 

movimento”. (SALLES, 2011, p. 23).  

Desse modo, foi possível desvendar os procedimentos responsáveis pela criação 

do conceito e da singularidade desta obra, posto que “singularidades surgem nos princípios 

que direcionam as opções”. (SALLES, 2011, p. 27). Primeiro buscamos entender como se dá 

a ideia para produção de uma obra, e nesse sentido, procuramos desvendar o grau de 

influência de fatores em jogo como indivíduos envolvidos e sua experiência e trajetória 
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particular, a negociação coletiva, a dinâmica e as imposições da empresa e do mercado. 

Em entrevista ao site “Na Telinha”, em 2011, pouco antes de estrear Cordel 

Encantado, a autora Thelma Guedes contou que enquanto a novela anterior que tinham 

exibido na emissora, Cama de Gato, nasceu de uma angústia existencial, da percepção 

compartilhada que ela e Duca Rachid tinham sobre a realidade dura de hoje, em que o 

individualismo impera sobre uma visão mais humanista e humanitária, “Cordel Encantado 

nasceu, por outro lado, da nossa alma de contadoras de história, do nosso amor pela ficção, 

pelo sonho, pela fantasia, pela literatura, enfim, pela arte, que é o que nos faz transcender à 

nossa condição de seres finitos e tão ínfimos” (GUEDES, 2011). 

Elas também contam que a paixão pela literatura de Cordel e pelo nordeste 

influenciou bastante na criação da obra, o que mostra que “O projeto poético está também 

ligado a princípios éticos de seu criador: seu plano de valores e sua forma de representar o 

mundo. Pode-se falar de um projeto ético caminhando lado a lado com o grande propósito 

estético do artista”. (SALLES, 2011, p. 45).  

Em entrevista concedida para esta pesquisa, Thelma conta que “A ideia de uma 

novela se dá de maneiras muito diferentes: às vezes, é uma cena que leva você a pensar a 

história, uma situação dramática, um personagem, um universo, uma música, uma leitura, 

uma vivência, um “flash” (GUEDES, 2013)”. Ou seja, o movimento criador é imanente e se 

relaciona com o meio à sua volta. “O artista é visto em seu ambiente de trabalho, em seu 

esforço de fazer visível aquilo que está por existir: um trabalho sensível e intelectual 

executado por um artesão” (SALLES, 2011, p. 34). 

  

Um processo de representação que dá a conhecer uma nova realidade, com 
características que o artista vai lhe oferecendo. A arte esta sendo abordada 

sob o ponto de vista do fazer, dentro de um contexto histórico, social e 

artístico. Um movimento feito de sensações, ações e pensamentos, sofrendo 

intervenções do consciente e do inconsciente” (SALLES, 2011, p. 34). 

 

Únicas autoras da Rede Globo a escreverem em parceria, Thelma Guedes e Duca 

Rachid, atribuem o sucesso da dupla à sintonia que possuem, compartilhando afinidades 

artísticas, ideológicas e existenciais. “Temos histórias de vida muito parecidas. Ideia e 

pensamentos semelhantes. A Thelma é uma pessoa de quem eu ficaria amiga, mesmo se não 

trabalhássemos juntas” (RACHID, 2011). Também ressaltam que possuem uma visão de 

mundo e uma visão estética muito próxima, além de se esforçarem para não desrespeitar o 

espaço uma da outra.   
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Essa interação é característica do processo criativo da telenovela, que mesmo que 

possua um único autor, é sempre feita em conjunto com os demais profissionais da produção. 

O trabalho está o tempo todo em diálogo e troca permanente, o que demanda uma 

administração estratégica por parte das emissoras para inserir mudanças no percurso criador 

da obra a cada instante, e não um planejamento estratégico, porque este pressupõe um cenário 

estável, e a telenovela segue a lógica da imanência, da diferença, constituindo-se um produto 

inacabado. 

Ao contrário da obra de arte tradicional, como a pintura, por exemplo, em que “O 

produto desse processo é uma realidade nova que é, permanentemente, experienciada e 

avaliada pelo artista, e um dia será por seus receptores” (SALLES, 2011, p. 35), a telenovela 

tem um formato que viabiliza a sua execução e a sua exibição simultaneamente, abrindo 

brecha para a intervenção do público “em tempo real” na sua narrativa. Desse modo, o 

percurso criador também é construído com a ajuda do público, que se manifesta com opiniões 

favoráveis ou contrárias, possibilitando uma alimentação constante do movimento criador 

através de pesquisas de público, que podem alterar os rumos da narrativa.  

O processo de criação tem uma tendência para o outro, ou, seja, é um ato 

comunicativo, conforme observa Salles (2011). Duca Rachid, ao contar sobre seu processo 

criativo de escrita dos capítulos da telenovela Cordel Encantado, deixa claro essa questão, ao 

assinalar que o processo de criação num produto como a telenovela é coletivo:  

 

Feita a sinopse, começamos a dividir a história em capítulos. Fazemos um 

mapeamento do final de cada um dos capítulos, do primeiro ao último, com 

todas as viradas da história central e também das paralelas. Depois, Thelma e 
eu montamos as escaletas (a estrutura dos capítulos cena a cena) e passamos 

para nossos colaboradores. Dividimos as cenas entre eles, de acordo com a 

excelência do diálogo de cada um: tem aquele que é melhor de humor, o que 
faz bem as cenas românticas, etc. Também pedimos ideias para a trajetória 

dos personagens, dentro do que foi previsto por nós. A Thereza Falcão, 

nossa coautora pega as cenas de todos e monta a primeira versão dos 

capítulos. Esses capítulos passam por mim, que faço a primeira revisão e 
depois pra Thelma, que faz a segunda. Em seguida todos leem e dão palpites, 

fazem críticas, que podemos acatar ou não, fazendo mais alterações nos 

capítulos. Ou seja, muita gente trabalha no capítulo antes que vá para a 
produção (RACHID, 2013). 

 

 

Assim, podemos afirmar que a produção de uma telenovela consiste numa 

mediação que se dilui em várias mãos, como o autor, o diretor, o cenógrafo, o figurinista, e o 

próprio público que consome este produto e dissemina opiniões que vão retroalimentando a 
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produção, posto que a telenovela é um texto aberto e passível de intervenções. Assim, os 

processos de criação coletivos como a telenovela são: 

 

...manifestações artísticas que envolvem um grupo de artistas e 

técnicos, que desempenham papéis de uma grande diversidade. Como 

consequência, mostram uma rede criadora bastante densa. Tudo o que 

está sendo descrito e comentado ganha a complexidade da interação 

(nunca fácil, de maneira geral) entre indivíduos em contínua troca de 

sensibilidades (SALLES, 2011, p. 56). 

 

Além disso, observamos que um produtor também é consumidor e receptor da 

obra. Este diálogo acontece a partir de todas as diferentes funções operacionais na produção, 

desde direção geral, roteiro, cenário, etc. Todos contribuem, em certa medida, com seus 

valores e ideias na produção, gerados a partir da experiência particular de cada um, das suas 

vivências e ideologias. Assim, a produção de uma telenovela compreende um fazer que 

privilegia a diferença. 

Os produtores, ao realizarem o seu trabalho no interior de uma indústria da 

cultura em particular, não o fazem de modo isolado do contexto sócio 
histórico de que participam e onde vivem. Eles e elas são agentes sociais que 

compartilham significados em uma comunidade de sentidos em comum: a 

cultura brasileira, latino-americana, mundial enfim” (OROFINO, 2006, p. 

183). 

 

Devemos considerar que “há singularidades de cada processo de um mesmo 

artista, pois cada ato criador nunca se desenvolve, exatamente, do mesmo modo”.  (SALLES, 

2011, p. 58). Assim, “opções, aparentemente individuais, estão inseridas na coletividade dos 

precursores e contemporâneos. Nesta perspectiva, as inovações ou as rupturas surgem em 

meio à continuidade.” (SALLES, 2011, p. 112). Thelma, em entrevista concedida para esta 

pesquisa, descreve seu processo de criação: 

 

No dia a dia é assim: Duca e eu nos reunimos diariamente num flat, 
começamos por volta das 9 horas da manhã, para criar a estrutura de cada 

capítulo e mandamos para os colaboradores no final do dia, por volta das 18 

horas. Às 18h30 assistimos juntas o capítulo no ar e discutimos sobre o que 
vimos. Pensamos no que está funcionando ou não, etc. Depois vamos pra 

casa e, enquanto a Duca está fazendo em casa a primeira revisão e cortes do 

capítulo que recebemos com as cenas dos colaboradores, eu estou fazendo a 

segunda revisão e cortes do que ela já revisou. Terminamos e mandamos 
para os colaboradores, que além de escrever suas cenas, têm que ler de novo 

essa versão do capítulo revisada por nós...e assim vai. Todo mundo, 

inclusive a pesquisadora, nos manda sugestões. Somos criadoras, mas 
também operárias da criação. Às vezes me sinto cigarra, às vezes formiga. 
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Muito bom, porque a humildade da formiga ajuda a equilibrar a arte da 

cigarra (GUEDES, 2013)  

 

A fala da autora mostra que o percurso criativo é atravessado por uma 

multiplicidade de fatores, que afetam direta ou indiretamente na obra, visto que “A ação 

criativa está no conhecimento preciso das possibilidades oferecidas pela empresa e do ritmo 

colocado pelo modelo industrial de produção” (OROFINO, 2006, p. 111). Portanto, “é no 

jogo dialético entre demandas da indústria e as possibilidades oferecidas pela estrutura que se 

revela a dinâmica de criação em uma conduta estratégica” (OROFINO, 2006, p. 111). 

 

A ação da mão do artista vai revelando este projeto em construção. As 

tendências poéticas vão se definindo ao longo do percurso: são princípios em 

estado de construção e transformação. Trata-se de um conjunto de princípios 
que colocam uma obra em criação específica e as produções anteriores de 

um artista em constante avaliação e julgamento. (SALLES, 2011, p. 47) 

 

No site da telenovela Cordel Encantado, a diretora geral Amora Mautner 

explicou o conceito criado para a obra: sincronizar fotografia, atuação, cenografia, arte, 

figurino e caracterização em um tom que misturasse real com fantasia. Para desenvolver esse 

conceito sabemos que há uma série de negociações, diálogos e troca permanente entre os 

diversos profissionais envolvidos numa produção. De acordo com Duca Rachid “em geral a 

conceituação da novela é feita em conjunto com o diretor. O diretor não pode prescindir do 

autor, mesmo porque é o autor quem tem a história toda na cabeça, sabe qual vai ser seu 

encaminhamento” (GUEDES, 2011). Thelma reflete sobre a importância do trabalho em 

equipe: 

Sobre a história do autor, se dá a conceituação da novela, em parceria com a 

direção. Por isso, autor e diretor precisam ser muito parceiros sempre. E todo 

o restante da equipe precisa estar integrado, pulsando no mesmo diapasão. 
Quando isso acontece o resultado é algo quase mágico, tudo se encaixa com 

naturalidade e o público recebe com entusiasmo. Porque tudo fica orgânico. 

Isso sempre aconteceu com a gente, mesmo nas novelas anteriores. Duca e 
eu, talvez por trabalharmos em dupla, sabemos negociar bem, desde o 

momento da criação. Mas essa negociação com as outras áreas em nossos 

trabalhos sempre funcionam de maneira tranquila. Ninguém costuma ficar 
muito apegado a um só ponto de vista. Temos tido a sorte de construirmos 

um diálogo, em que somos respeitadas, já que todos os outros profissionais 

sabem que a historia partiu de nós, existe na em que somos respeitadas, já 

que todos os outros profissionais sabem que a historia partiu de nós, existe 
na nossa imaginação. Mas, por outro lado, nos abrimos sempre para ouvir os 

outros (GUEDES, 2013). 
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“A construção artística acontece, de uma maneira geral, em uma rede de operações 

lógicas e sensíveis” (SALLES, 2011, p. 58). Duca Rachid nos conta que para desenvolver o 

conceito realista da obra houve uma atuação em equipe, em que todos se reuniram e avaliaram 

que a história, apesar de ser um conto de fadas, tinha que ter um tratamento “realista”.  

 

O público tinha que acreditar na emoção daquele rei que vinha de tão longe 
em busca de sua filha. No amor da princesa pelo filho do cangaceiro. Na 

paixão do príncipe pela princesa sertaneja. Pelo embate entre o rei europeu e 

o rei do cangaço, e também pelo sofrimento de Jesuíno por ser filho de 
cangaceiro e estar fadado a seguir o caminho do pai. Para isso fomos atrás de 

imagens “realistas”, gravamos num castelo na França, e também no delta do 

São Francisco, no Sergipe. Talvez esse tratamento visual, a beleza da arte, 

do figurino, do cenário, expliquem em boa parte o sucesso da novela. Talvez 
sem esse apuro do texto e da produção, o resultado fosse um programa 

“infantil”, no pior sentido da palavra (RACHID, 2013).   

 

Flávio Nascimento também nos fala que a integração entre as mais diferentes áreas 

de produção é fundamental para a criação de um conceito inovador para a obra. Ele relata que 

em Cordel Encantado, era clara a sintonia entre as autoras, os diretores, a equipe de produção 

e o elenco. “Sabíamos que estávamos num projeto muito especial, com uma ótima 

receptividade do público, o que nos motivava a fazer sempre o nosso melhor trabalho” 

(NASCIMENTO, 2013).  

 

Existe um rumo que o escritor toma para escrever uma novela, mas o 

processo de escritura tem a ver com descobertas, e na novela essas 
descobertas são feitas em grupo. O tempo do trabalho é o grande sintetizador 

do processo criador. A concretização das tendências se dá exatamente ao 

longo desse processo permanente de maturação. A construção da obra 

acontece, portanto, na continuidade, em um ambiente de total envolvimento. 
(SALLES, 2011, p. 40). 

 

Portanto, o processo de criação não é um percurso quase mecânico de concretização 

de uma grande ideia que surge no começo do processo. Há um longo percurso de interação, 

no qual “percebe-se que a produção de uma obra é uma trama complexa de propósitos e 

buscas: problemas, hipóteses, testagens, soluções, encontros e desencontros. Portanto, longe 

de linearidades, o que se percebe é uma rede de tendências que se inter-relacionam. 

(SALLES, 2011, p. 44). 

Para Laan (2012) as experiências poéticas correspondem às representações presentes 

nos discursos midiáticos, através de textos, imagens, sons e linguagens visuais que constituem 

a própria instancia emissora. São as criações da produção. Assim, os produtores da telenovela 
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não se limitam a codificar mensagens, eles negociam sentidos ao criar formas, imagens, 

visualidades, que representam seus valores, o meio sócio econômico em que estão inseridos, a 

cultura, e a instância emissora que lhes deu vida. Em seguida analisaremos as poéticas da 

produção de Cordel Encantado, ou seja, sua linguagem narrativa, visual e técnica. 

 

3.1.1. Enredo 

 

Cordel Encantado aproxima dois lugares bem distintos e distantes: Seráfia e 

Brogodó. Seráfia é um reino europeu, e divide-se em duas, a do Norte, governada pelo rei 

Augusto, e a do Sul, governada pelo rei Teobaldo. Já Brogodó, uma cidadezinha do sertão 

brasileiro, é povoada por coronéis malvados e inescrupulosos, além de sertanejos e 

cangaceiros de boa índole e trabalhadores. Assim como um conto de fadas, semelhante 

àqueles que as mães costumam contar para seus filhos antes de dormirem, era apresentado o 

primeiro capítulo da novela Cordel Encantado, no dia 11 de abril de 2011. 

Primeira cena: em Seráfia do Norte, rei Augusto dorme e sonha com uma bola de 

fogo cruzando os céus, caindo sobre a terra e incendiando tudo ao seu redor. Em Brogodó, um 

profeta anuncia uma profecia: “O fogo, a chuva/Açucena e flor são o sinal que eu estava 

esperando/No fogo, o poder de um rei que vai chegar de longe/Na chuva a fartura que vai tirar 

a dor do sertão/Na flor vermelha uma açucena/A riqueza de um novo tempo que o rei vai 

trazer”.  

     Ao acordar, o rei dirige-se a outro profeta, o astrólogo do seu reino, pois temia 

ser uma previsão de que Seráfia do Norte fosse atacada. O profeta, Amadeus, então lhe conta 

que a imagem deste sonho representa uma visão, pois naquela noite caíra um meteorito no 

Nordeste do Brasil, lugar para o qual o rei viajará e deixará um bem muito precioso – fato que 

lhe causará dor, mas, graças a esse bem, o povo deste local vai conhecer a fartura, a alegria e a 

justiça. 

 Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Amora Mautner, e 

transmitida pela Rede Globo às 18h, desde a estreia Cordel Encantado foi um sucesso de 

audiência, marcando uma média de 25 pontos no ibope. Essa primeira cena narrada acima 

sintetiza o roteiro da narrativa, evidenciando também a multiplicidade de aspectos advindos 

da mistura de diversas épocas e gêneros narrativos abrigados nesta fábula. 

 A história divide-se em duas fases: a primeira é ambientada em Seráfia e a 

segunda em Brogodó. Na primeira fase se passam batalhas pela disputa do poder entre Seráfia 

do Norte e Seráfia do Sul, que culminaram com a morte do rei desta última, Teobaldo. Este, 
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antes de morrer, fez um acordo para a unificação dos dois reinos, mediante o casamento de 

seu filho primogênito com a filha do rei de Seráfia do Norte.  

 Para procurar um tesouro escondido em terras no sertão do Brasil, o rei não 

hesita em partir, levando consigo sua esposa e sua filha. No entanto, nesta viagem a duquesa 

Úrsula planejava matar a rainha e a princesa naquelas terras, com o intuito de que Carlota, sua 

filha, se tornasse a rainha de Seráfia, título que ela nunca se conformou de ter perdido para 

Cristina, já que tinha sido noiva do rei no passado.  

 Úrsula então se casou com o duque Petrus, irmão de Augusto, que no primeiro 

capítulo da novela ouviu uma conversa entre ela e seu amante Nicolau, e descobriu que além 

de adúltera sua esposa também tinha planos perversos de assassinar a rainha e a princesa de 

Seráfia. Para impedir que ele revelasse toda a verdade e os desmascarasse, os vilões o 

aprisionaram numa máscara de ferro dentro de uma masmorra. 

 No Brasil, durante um ataque de cangaceiros ao acampamento da Corte, a 

duquesa se aproveita da situação para enganar a rainha, que é levada juntamente com a filha 

numa carroça guiada por Nicolau em alto movimento para serem mortas. Muito astuta, a 

Rainha Cristina consegue escapar do mordomo e entrega sua filha a uma camponesa 

desconhecida que encontra pelo caminho, e logo após salvar a filha é morta por seu algoz. No 

entanto, antes de morrer, a rainha é encontrada ferida pelo rei do cangaço e pede-lhe que avise 

ao seu marido que ela conseguiu salvar a menina, Aurora. O Rei, no entanto, acreditando que 

perdera a filha e a esposa, retorna para sua terra sem encontrar o cangaceiro e sem receber o 

recado enviado pela rainha. Vinte anos mais tarde, na segunda fase da novela, durante a 

cerimônia de casamento de Carlota com Felipe, quando os planos da vilã Úrsula estão prestes 

a se concretizar, chega um amigo do rei, Zenóbio, que conta a ele sobre o encontro que teve 

com o cangaceiro Herculano, no qual ele revelou que Aurora está viva.  

 O casamento é interrompido e toda a corte viaja para o Brasil em busca da filha 

perdida do rei, então a trama vai ganhando contornos mais definidos. Abandonando os ares 

europeus, a novela promove uma viagem ao sertão nordestino, na fictícia Brogodó, novo 

palco onde os conflitos, romances e aventuras passarão a se desenrolar.  

 A centralidade da narrativa nesta segunda fase passa a ser o romance dos 

personagens principais, o casal Jesuíno e Açucena. O primeiro desconhece que é filho do rei 

do cangaço, pois foi criado como empregado na fazenda do coronel Januário, grande 

latifundiário da região, e a segunda não sabe que é princesa de um reino europeu, tendo sido 

criada como uma simples sertaneja, cujos pais adotivos também trabalham nesta fazenda.  

 O Coronel falece nos primeiros capítulos de Cordel Encantado, e seu filho 
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Timóteo passa a comandar a fazenda, maltratando os empregados, mandando e desmandando 

na região, semeando a discórdia no sertão. Este vilão fará de tudo para atrapalhar a união e a 

felicidade do casal Jesuíno e Açucena.  

 

3.1.2. Caracterização dos Personagens 

 

Analisaremos, a seguir, a preparação de alguns atores para interpretarem seus 

papéis na trama. Em entrevista a nos concedida, a preparadora de elenco, Paloma Rian (2013), 

conta que “A realeza de Seráfia chega ao sertão brasileiro e há, num primeiro momento, uma 

estranheza por ambas as partes. Um universo não conhece o outro. A gente trabalhou essa 

percepção. Fizemos exercícios para compreender esse sentimento em relação ao novo” 

(RIAN, 2013).  

Com Bruno Gagliasso, que interpreta o perverso Timóteo Cabral, foi preciso 

controlar a ansiedade e trazer à tona o lado obscuro do ator. Na composição do personagem, 

Bruno utiliza uma bengala que foi muito usada por Paloma para trabalhar o ar de 

superioridade de Timóteo. Durante a preparação, Bruno acabou sugerindo que Timóteo toque 

os outros personagens com a bengala.  

Assim como Bruno, Bianca Bin e Cauã Reymond tiveram aulas de montaria em 

um rancho em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. O trio de forró da novela também 

suou a camisa para dar o tom musical da cidade fictícia de Brogodó. Glicério Rosário 

(Setembrino), Mouhamed Harfouch (Farid) e Marcello Novaes (Quiquiqui) tocam, 

respectivamente, triângulo, acordeón e zabumba em ‘Cordel Encantado’. Intérprete do gago 

Quiquiqui, Marcelo contou com a ajuda de uma fonoaudióloga e de amigos que possuem o 

problema para compor o personagem. “Além da fala, trabalhei também a questão física e o 

humor do gago”, explica Marcelo (2011). Analisamos a formação identitária dos personagens 

Jesuíno, Açucena, Timóteo, Miguezim, Úrsula, Rei Augusto, Petrus e Capitão Herculano: 

 

3.1.3. Direção de Arte, Núcleo, e Trilha Sonora 

 

Quando recebeu a sinopse de ‘Cordel Encantado’, a produtora de arte Ana Maria 

de Magalhães (2013) conta que ficou bastante assustada, já que teria não só que produzir dois 

universos opostos e muito específicos, como também conjugá-los em diversos momentos da 

trama. Depois de uma vasta pesquisa sobre monarquias, cangaço e sertão, a equipe, que conta 

com seis produtores assistentes, disse que passou a ver a novela como um grande teatro de 
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cordel.  

  Segundo Ana Maria (2013) foi utilizada um recurso metafórico para representar 

esses dois mundos tão díspares. “Simbolizamos a realeza com a cortina clássica de um teatro, 

essa vermelha, bonita, volumosa. E o sertão ganhou a cortina de chita, colorida, alegre e cheia 

de vida”. Mais uma vez observamos aqui que o conceito é construído através de elementos 

repetidos que se diferenciam. 

 A equipe de Ana Maria recorreu ao Consulado da Bélgica para tirar dúvidas 

sobre o protocolo de uma família real. Detalhes sobre como se sentam à mesa, quem é servido 

primeiro e como se posicionam em uma reunião foram importantes. “O Brasil não teve uma 

monarquia com tanto requinte e nós precisávamos dar pompa à realeza de Seráfia”, explicou a 

produtora.  Durante as gravações no Vale do Loire, na França, malas, armas, prataria, louças, 

baús e tapetes foram alugados de antiquários locais. A equipe gravou inclusive com a mesma 

carruagem utilizada no filme “Maria Antonieta”, de Sofia Coppola, outro mecanismo de 

repetição que legitima a diferença. 

 Para as cenas da batalha entre Seráfia do Norte e Seráfia do Sul, a produção 

alugou as selas dos cavalos dos reis, que, por serem muito específicas e de difícil reprodução, 

foram emprestadas e trazidas para o Brasil. Mas muito material foi também levado daqui: ao 

todo, oito caixas cheias de bandeiras e lanças partiram para as gravações na França.  

  A única referência do passado que Açucena (Bianca Bin) carrega é um cordão de 

ouro com a medalha de Santa Eudóxia. Para Ana Maria, este é um elemento-chave da família 

real. O adereço foi reproduzido por sua equipe com cuidado, para que o telespectador perceba 

que essa é uma peça importante na condução da trama.  

 Para os divertidos cenários sertanejos foram escolhidos elementos coloridos, 

rústicos e tipicamente brasileiros. Muitos deles, por serem de época, já não existem e 

precisaram ser fabricados pela produção de arte. “Quase tudo o que usa Farid foi feito por 

nós”, comenta Ana Maria, se referindo ao personagem de Mouhamed Harfouch. A produtora 

conta que a malinha do barbeiro itinerante e suas tesouras, boticões e navalhas foram 

desenhados e criados por seus assistentes. Para o acampamento de Herculano (Domingos 

Montagner), foram providenciados espelhos, pedaços de couro, tecidos e até uma máquina de 

costura para fazer jus à vaidade dos cangaceiros.  

  Na cozinha de Maria Cesária (Lucy Ramos), os doces e quitutes obedecem à 

tradição nordestina e são, para Ana Maria de Magalhães, o retrato do núcleo brogodense. Os 

famosos bem-casados, muito comuns na região, as tortas em forma de coração e os doces 

portugueses tomam forma pelas mãos da cozinheira e enfeitam não só o estômago de quem os 
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prova como o cenário de ‘Cordel Encantado’.  

 

Waddington (2013), diretor de núcleo de Cordel Encantado, fala da trilha sonora 

selecionada para a telenovela em questão: 

  

O Eduardo Queiroz compôs uma trilha inédita e especial para a novela. Todo 

o trabalho musical foi desenvolvido com a preocupação de levar esse 

imaginário brasileiro, essa mitologia de cordel, que faz parte da nossa 
história e da nossa identidade nacional, que são as grandes inspirações da 

trama, para o público. Vai ter trilha não só instrumental, mas cantada 

também, mas ainda estamos escolhendo (WADDINGTON, 2013).  

 

De acordo com Waddington, sua criação foi pautada em modelos anteriores:  

 

Essa novela tem o realismo como base, mas cria universos ficcionais. Usei 
como inspiração um gênero que a gente já não visita a algum tempo, do qual 

a telenovela já se apropriou durante anos, nas décadas de 70 e 80. São 

novelas Dias Gomes e Aguinaldo Silva, como ‘Saramandaia’ e ‘Roque 
Santeiro’. É muito difícil, mas é muito interessante porque temos que 

desenvolver todo esse imaginário, esses personagens, quem eles são, o que 

eles fazem. Essa foi a referência que eu utilizei para a direção e não as que as 
autoras usaram para escrever a história. A literatura de cordel foi a grande 

inspiração das autoras. Brogodó, apesar de fictícia, é realmente uma cidade 

possível no nordeste brasileiro (WADDINGTON, 2013) 

 

 Essa revelação de Waddington confirma que todo produto de consumo é guiado 

por modelos, e mesmo existindo um modelo hegemônico na telenovela, que é o modelo 

realista, cada indivíduo da produção tem a liberdade de usar modelos próprios. Dessa 

maneira, cada profissional tem sua porção de participação sobre a criação do conceito geral da 

obra, que consiste no resultado de todos os conceitos individuais usados por cada membro da 

equipe.   

A citação de Saramandaia e Roque Santeiro comprova o caráter de ruptura de 

Cordel Encantado. A reiteração de características dessas obras, que estão mais ou menos 

incrustadas na nossa memória televisiva, também traz o diferencial da telenovela de nosso 

estudo. Mais uma vez, Delleuze (2000) se faz presente: a diferença como repetição.  

 

3.1.4. Figurino  

   

 A telenovela trabalha com o mundo “irreal”, com o imaginário e o simbólico, 

transmitindo através de sua narrativa diária um momento de fuga do cotidiano para seu 
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espectador. Ela projeta personagens que nos fazem sonhar fazer parte daquele universo e por 

isso consumimos sua narrativa. O espectador muitas vezes confunde os limites entre ficção e 

realidade quando está assistindo uma novela, tamanha verossimilhança propiciada pela 

execução exímia da representação daquela história que está sendo contada. A utilização da 

estética em figurinos projetados para convencer que o imaginário é algo real, faz parte das 

estratégias comerciais do produto midiático telenovela, o que explica os grandes 

investimentos na sua produção.  

  O figurinista, dentro do sistema de produção da novela, é responsável por 

definir a caracterização de cada personagem, viabilizá-lo, montando um guarda-roupa e 

orientando o estilo do cabelo e maquiagem. Para garantir que a tradução do estereótipo do 

personagem seja correspondente à vida real, são feitas pesquisas de referências estéticas, 

prestando atenção ao que as pessoas estão vestindo nas ruas e às tendências da moda, 

comprando materiais, consultando fornecedores e buscando a originalidade.  

Alê de Souza e Gilvete Santos foram responsáveis pela caracterização dos 

personagens de ‘Cordel Encantado’, e revelam que usaram o mundo da fantasia como 

‘bússola’ para criar os cabelos e maquiagens do elenco da novela. “Me inspirei em filmes 

como ‘As Crônicas de Nárnia’ (de Andrew Adamson) e ‘O Senhor dos Anéis (de Peter 

Jackson)’”, exemplifica Alê (2013), em entrevista  que nos foi concedida.  

No núcleo da realeza se destaca a caracterização da vilã Úrsula (Debora Bloch). No 

cabelo da atriz, pintado no tom chocolate acobreado, são usadas extensões dos fios para dar 

comprimento e volume, necessários ao penteado elaborado da personagem. Já sua maquiagem 

é constituída de uma base bem clara (por conta das origens europeias de Úrsula), boca 

pêssego, generosas camadas de máscara para cílios e um duo de sombras lilás e pérola.  

Na Brogodó do sertão nordestino, a maioria dos personagens tem uma cor saudável e 

uma sensualidade brejeira. “Como vivem em um lugar em que o sol é uma constante, eles são 

mais bronzeados”, pontua Alê (2013). É o caso da protagonista Açucena, interpretada por 

Bianca Bin. Seus cabelos, inspirados na modelo canadense Daria Werbowy, foram alongados 

e ganharam mechas mais claras nas pontas para que parecessem queimados pelo sol. Na 

maquiagem, são usados muitos produtos bronzeadores já que a atriz tem a pele bem clara e 

precisava ganhar um tom mais moreno.  

 A rival de Açucena, Dora, vivida por Nathalia Dill, foi inspirada na personagem 

Anna Valerious do filme ‘Van Helsing- o caçador de monstros”, de Stephen Sommers. “Ela é 

uma moça sofisticada, que estudou fora e tem dois lados: um mais feminino e outro mais 

masculino”, define o caracterizador. Para isso, os cabelos da atriz foram pintados de preto e 
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alongados. Sua pele branca ganha apenas um blush pêssego que a deixa levemente corada.  

A mãe de Dora, Ternurinha (Zezé Polessa), uma mulher caricata e extravagante, 

tem uma maquiagem pesada e colorida. Oposto de Ternurinha, Benvinda (Claudia Ohana), 

mãe de Jesuíno (Cauã Reymond), é uma mulher simples e forte. Para vivê-la, a atriz Claudia 

Ohana teve os cabelos alongados e tonalizados de castanho escuro. A maquiagem é bronzeada 

e marca as sobrancelhas, para conferir força ao olhar da personagem.  

Quanto ao visual dos homens da novela também foi dividido por núcleo. Os 

cangaceiros liderados por Herculano (Domingos Montagner) têm um visual rústico. Os 

homens de Brogodó seguem a linha natural. Exemplo disso é o personagem Jesuíno. Cauã 

Reymond, seu intérprete, deixou os cabelos crescerem e a barba cerrada para vivê-lo. Carmo 

Dalla Vecchia também.  

O figurino possui grande importância na construção de um espetáculo, pois auxilia o 

ator a assumir outra personalidade, tornar-se alguém que não utiliza as suas roupas, mas um 

figurino que o transforma em um personagem. “Muitas vezes o figurino é o maior responsável 

pela unidade de um espetáculo. Sem figurino não se conta uma história” 

(VERÍSSIMO,2002).
4
 

 Marie Salles e Karla Monteiro são as responsáveis pelo figurino exibido em 

Cordel Encantado, o qual, segundo elas, demandou uma vasta pesquisa em diversas fontes 

como filmes e documentos da história. Depois de pesquisarem mais de nove gigabytes de 

material e de assistirem a mais de 40 filmes, as figurinistas Marie Salles e Karla Monteiro 

começaram a desenvolver o figurino de Cordel Encantado. De acordo com as figurinistas, “o 

ponto inicial do trabalho foi a sinopse que definia quem eram os personagem. A partir do 

texto de Duca Rachid e Thelma Guedes, elas saíram atrás de referências.  

 Elas contam que como a novela é uma fábula permite certa liberdade criativa, mas 

ao mesmo tempo dificulta a definição de um estilo, devida a diversidade das referências 

hibridizadas. Marie Salles: “O grande fio condutor do nosso trabalho é a história, o texto tão 

rico das autoras dá asas à imaginação. É lá, na imaginação, onde Seráfia se localiza, e isso nos 

dá liberdade criativa. É um presente poder fazer um trabalho assim”. Além do próprio 

imaginário das autoras, elas lançaram mão do da equipe, que conta com oito pessoas e com 

uma participação muito especial.  

“O filho da Marie, de nove anos, por exemplo, desenhou para a gente como ele 

imaginava um rei. Daí veio nossa grande referência para o Augusto (Carmo Dalla Vecchia)”, 

                                                

4 Texto para Apresentação do Livro “Figurino uma experiência na televisão” 
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conta Karla, que complementa: “Isso não quer dizer que os personagens não sejam reais, eles 

são e muito. Eles foram muito bem construídos e têm personalidades muito bem definidas”.  

 Por se tratar de uma novela de época, a maior parte das roupas e acessórios foi 

produzida na Central Globo de Produção. As poucas peças compradas sofreram grandes 

intervenções e receberam aplicações. Os destaques são a extensa variedade de chapéus, as 

joias do reino de Seráfia e o trabalho artesanal, feito por um ateliê com oito bordadeiras que 

trabalham exclusivamente nas rendas e tecidos naturais. Um chapeleiro carioca faz parte da 

equipe e assina todos os chapéus, tanto os de Brogodó como os de Seráfia. Já as bijuterias 

usadas pelos personagens da realeza foram feitas por uma artesã.  

Marie e Katia revelam que construíram, a partir de referências multiculturais, um 

estilo para guiar a confecção do figurino de cada um dos quatro núcleos da telenovela: 

Brogodó, Seráfia do Norte, Seráfia do Sul e Cangaço. De acordo com as figurinistas, a 

montagem das peças que compõe o figurino de cada um dos núcleos segue uma linha de 

confecção própria, obedecendo a uma cartela de cores específica e utilizando um determinado 

tipo de tecido, modelagem ou técnica de costura.  

 Assim, elas criaram um conceito que traduz a identidade de cada um dos núcleos 

da trama. Inspirado em czares russos, na Idade Média, no mundo sertanejo e nas passarelas 

dos maiores desfiles nas semanas de moda internacional, o figurino de "Cordel Encantado" é 

ao mesmo tempo de época e contemporâneo, multicultural, hibridizado. 

Moda e figurino convivem em “mundos” paralelos, e sua diferença reside no 

real e na ficção. Mundos que apesar de paralelos agem e interagem, de tal 
modo que muitas vezes é difícil definir os campos do real e das 

representações. O espetáculo aberto se abre para o espetáculo fechado que, 

por sua vez o engloba, pois o representa (LEITE E GUERRA, 2002,p 44). 

 

 

 

www.globo.com.br/cordelencantado 

 

 Seráfia do Norte: os personagens usam cores solares, como dourado, tons claros, 

bege e marrom – com exceção dos vilões, que usam verde, bordô e preto. Para criar o figurino 
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do rei Augusto de Seráfia do Norte, Marie e Karla afirmam que se inspiraram no último czar 

russo, Nicolau II. “O personagem do Carmo foi todo pautado no Romanov, que é o pai da 

princesa Anastácia. Foi o período mais rico da história. A Alexandra, mulher dele, era a 

rainha mais chique. A gente se baseou nela para criar os figurinos da rainha Efigênia e da 

duquesa Úrsula”, conta Karla. 

Seráfia do Sul: Representada pelo rei Teobaldo e pela rainha Helena, o guarda-roupa 

é marcado por prata, azul-marinho e preto, em referência à lua. Segundo as figurinistas a 

inspiração para este núcleo veio de filmes como “Guerra nas Estrelas” e o “O Senhor dos 

Aneis”, portanto mescla elementos medievais e futuristas na sua composição, conjugando 

diferentes temporalidades. O visual da rainha Helena, por exemplo, chama a atenção com 

vestidos exuberantes e acessórios peculiares. 

   

www.globo.com.br/cordelencantado 

 

Brogodó: Com tons claros e materiais naturais, como a juta e o algodão, o visual 

“brogodense” recebe aplicações de madeira, sementes, palha e coco. Karla diz que “As 

toalhas de mesa viraram vestidos para os personagens de Brogodó”, acrescentando que o povo 

brogodense usa muitas peças com crochê, renda filé e patchwork. 

Cangaço: Buscando referências no imaginário nordestino sobre estas figuras, na 

literatura de cordel e na história, Marie e Karla também foram buscar inspiração nos 

guerreiros como os samurais, por exemplo. Elas contam que contaram com a ajuda de 

profissionais que trabalham com o couro no Ceará. Herculano e Zóio-Furado têm em seu 

figurino couro trabalhado, aplicações de tachas e placas de prateadas. 

 

3.1.5. Cenografia  

 

 Como a história é uma narrativa mítica, os profissionais da cenografia não 

tiveram que se prender fielmente a uma época específica. Todos utilizaram uma pesquisa 

http://televisao.uol.com.br/album/figurino_cordel_encantado_album.jhtm?abrefoto=19
http://televisao.uol.com.br/album/figurino_cordel_encantado_album.jhtm?abrefoto=19
http://televisao.uol.com.br/album/figurino_cordel_encantado_album.jhtm?abrefoto=38
http://televisao.uol.com.br/album/figurino_cordel_encantado_album.jhtm?abrefoto=38
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sobre o período da transição entre os séculos XIX e XX que serviu apenas como referência. 

Depois de uma leitura minuciosa da sinopse, a equipe comemorou a possibilidade de poder 

conjugar elementos de diversas épocas e lugares.  

De acordo com João Irênio (2013) foram encomendados material provenientes 

de Pernambuco, de Recife, de Belo Horizonte, Tiradentes e João Pessoa. Para ele, “Brogodó é 

a cara do sertão, do interior, é um mini Brasil, com todas as suas relações e enrolações”  

(IRÊNIO, 2013). A equipe de quatro cenógrafos e dez assistentes utilizou o palácio da 

prefeitura local para brincar com a insistência dos moradores de Brogodó em imitar os hábitos 

e costumes da realeza. “Cores abertas e fortes e objetos grandes caracterizam o mau gosto 

típico de tal deslumbramento. O cenário só podia ser engraçado e descombinado, como os 

personagens que transitam por ali” (IRÊNIO, 2013).  

 Na casa da fazenda de Januário Cabral (Reginaldo Faria), que ocupava uma área 

de seis mil metros quadrados, a cenografia utilizou uma espécie de gradil nas janelas para 

demonstrar o poder que o coronel tem de aprisionar as pessoas a sua volta. No quarto de sua 

filha Antonia (Luiza Valdetaro), uma grande gaiola aberta e coberta por flores representa o 

sentimento da menina, que se sente presa à fazenda e às ordens do pai. Nas paredes, uma tela 

que dá profundidade e amplitude simboliza os olhos de Antonia (Luiza Valdetaro) pela janela.  

 As cenas em Seráfia são feitas no palácio de Chambord na França. Já para 

Brogodó, onde a maior parte da novela é filmada, foi arquitetada uma cidade cenográfica. O 

cenógrafo João Irênio é o responsável pelos cenários desta telenovela, e contou para o site 

UOL que conduziu a construção da cenografia da fictícia Brogodó, a qual possui extensão de 

14 mil metros quadrados de área construída.  

O cenário empresta o seu corpo à liquidez da luz como um instrumento 
reflexivo que, então, dá um sinal magnificante às palavras. No momento do 

pathos ou da paralisia da ação, os signos plásticos do teatro intervêm e dão 

suporte ao onírico, ao ritual, e ao patético das palavras, dos sons e da luz 

”(DEL NERO, 2010, p.19). 

 

 A inspiração para a idealização das características deste espaço cênico híbrido 

vieram de elementos de diversas épocas e lugares, como Recife (PE), Belo Horizonte (MG), 

Tiradentes (MG) e João Pessoa (PB). Entres os ambientes retratados pela novela estão a 

prefeitura de Brogodó, a casa da fazenda do coronel Januário, a vila dos trabalhadores e a Vila 

da Cruz, que é composta de casebres e uma igreja. Cada ambiente tem sua decoração 

específica, mas todos tentam resgatar em suas “encenações” as origens do povo brasileiro, 

com objetos coloridos, rústicos e artesanais que remetem ao imaginário brasileiro, e assim 
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revela a hibridização da identidade nacional. 

 Uma terceira cidade cenográfica também foi montada, representando a de Vila 

da Cruz, comunidade fundada pelo profeta Miguezim (Matheus Nachtergaele), a equipe de 

cenografia utilizou pau a pique, sapê e restos de madeira para construir os casebres de Bartira 

(Andreia Horta) e de Miguezim (Matheus Nachtergaele) e a igreja de Vila da Cruz. De acordo 

com João Irênio “A construção dessa cidade cenográfica especificamente foi um trabalho 

complicado, mas que valeu muito a pena. É praticamente uma escultura feita à mão, porque 

tivemos que adaptar muita coisa que já existia no local” (IRÊNIO, 2013).  

 

3.1.6. Consumo de produtos  

 

Nascimento ressalta que a questão que o prestígio que uma produção conceitual 

como Cordel Encantado traz para a Rede Globo é muito importante, mas trata-se de uma 

consequência, e não de um início. “Sempre trabalhamos o valor da produção e a sua 

rentabilidade numa balança, que deve estar equilibrada. Não podemos fugir disso. Temos um 

orçamento para a produção, e este tem que ser respeitado. É assim em toda empresa, e na 

Rede Globo não poderia ser diferente” (Nascimento, 2013). 

Ele também conta que há uma área dentro da Rede Globo, a Central Globo de 

Negócios Internacionais, que cuida da venda das nossas produções para o mercado 

internacional, e isto é pensado a médio e longo prazo. Como exemplos de novelas de época 

produzidas pela Rede Globo que são famosas no exterior cita o sucesso internacional de “O 

Bem-Amado”, “Escrava Isaura”, “Sinhá Moça”, “Terra Nostra” e “O Clone”, e revela que 

“Cordel” já foi comprada para ser exibida em alguns países. 

Nascimento (2013) afirma que a área responsável pelo licenciamento de 

produtos da Rede Globo, a Globo Marcas, cuida da venda dos produtos relacionados às 

novelas e aos programas de entretenimento e esporte. Mas, no caso de Cordel Encantado ele 

fala que não houve a confecção e a venda de produtos similares aos utilizados em cena no site 

da Globo Marcas. 

Acreditamos que isso se deva ao fato de que numa telenovela de época o 

consumo de produtos é menor, mas em Cordel Encantado percebemos que em alguns 

momentos até as coleções de moda se inspiraram no estilo trazido pela novela, de qualquer 

modo esse processo é bem mais sutil que nas novelas contemporâneas. No entanto, mesmo 

não tendo havido venda de produtos pelo site da Globo marcas, de acordo com a autora Duca 

Rachid Cordel Encantado fomentou o consumo de produtos diversos: 
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Informalmente, muita gente me procurou querendo saber onde encontrar a 
medalhinha de Santa Eudóxia de Açucena, suas saias de renda e de pano de 

rede. Crianças pediam bonequinhas de Açucena nas versões sertaneja e 

princesa. O mesmo se deu com a personagem de Maria Cesária, que de 
cozinheira virou rainha. Pediam também bonecos do rei, da rainha, da 

duquesa, do Capitão Herculano, do príncipe. Muitos queriam os adereços, 

braceletes, anéis, colares, enfeites de cabelo de Úrsula. A indústria da moda 

capitalizou isso sim: surgiu a moda dos anéis duplos da duquesa, que 
vendem até hoje (RACHID, 2013).  

 

3.2 A telenovela entre tradição e inovação: Residual, Emergente e Dominante. 

 

 Orofino (2006) afirma a televisão como uma forma cultural que reúne elementos 

residuais, dominantes e emergentes, de acordo foi conceituado por Williams (1979). Tendo 

isso em vista, sugerimos em nosso estudo que a “estética da diferença” identificada em Cordel 

Encantado foi construída pela articulação específica de elementos dominantes, residuais e 

emergentes. Raymond Williams (1979) classifica as mediações culturais nestas três 

categorias, e afirma que, embora haja narrativas dominantes, elas estão em constante 

negociação com os discursos residuais (aqueles que surgem no passado, mas mantêm sua 

presença na atualidade) e com os emergentes (matrizes culturais recentes). 

 

As críticas negativas foram veementes, até que a telenovela se incorporasse 

ao rol dos objetos de reflexão ou fosse considerada parte constitutiva do 

campo cultural brasileiro e latino-americano. Com o passar dos anos, 
algumas pesquisas se dispuseram a enfrentar o paradoxo que resulta de 

análises e interpretações sobre os variados e complexos produtos da indústria 

cultural: se, por um lado, deve-se afirmar sua condição de “mercadorias” – 

mesmo que “impalpáveis”, como diria Morin (1984:14) – por outro, podem 
ser considerados “formas culturais” (Williams, 1977; 1992) ou “territórios” 

de ficcionalidade (Calvino, 1984:49-56), capazes de estabelecer profundas 

relações de mediação e empatia com os receptores (BORELLI, 2001, p.30). 

 

 Em nossa análise sobre a telenovela Cordel Encantado, identificamos como 

elemento dominante as características do formato telenovela, que é o mais assistido no Brasil, 

cujo gênero principal é o melodrama, e é orientada por um modelo estético realista. A 

referência à literatura de Cordel, aos contos de fada e aos mitos medievais representam os 

elementos residuais utilizados para produzir esta obra, e o emergente se dá por meio temática 

nordestina, uma cultura que ganha visibilidade na contemporaneidade, e pela inovação 

estética trazida com a utilização da técnica dos 24 quadros pela primeira vez numa telenovela. 

 Primeiro precisamos compreender o significado de residual, dominante e 
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emergente segundo Williams (1979), para podermos identificar como essa união de elementos 

representou uma “estética da diferença” singular em Cordel Encantado. De acordo com 

Williams (1979) um processo cultural possui determinadas características dominantes, que 

são observáveis nos traços e características mais marcantes. No entanto, ele ressalta que é 

necessário reconhecer pontos com movimentos e tendências que apontam para resíduos 

culturais e novas formas emergentes. 

 

Ainda temos, decerto, de falar do “dominante” e do “efetivo”, e nesses 

sentidos do hegemônico. Mas vemos que temos também de falar, e, na 
verdade, com maior diferenciação de cada, do “residual” e do “emergente”, 

que em qualquer processo real, e a qualquer momento do processo, são 

significativos tanto em si mesmo como naquilo que revelam das 

características do “dominante” (WILLIAMS, 1979, p.125).    

 

Williams faz questão de diferenciar residual de arcaico. Para ele, arcaico é um 

elemento pertencente ao passado, “a ser observado, examinado, ou mesmo, ocasionalmente, a 

ser “revivido” de maneira consciente, de uma forma deliberadamente especializante” 

(WILLIAMS, 1979, p. 125), enquanto o “residual, por definição, foi efetivamente formado no 

passado, mas ainda está ativo no processo cultural, não só como elemento do passado, mas 

como um elemento efetivo do presente” (WILLIAMS, 1979, p. 125). 

 

Assim, certas experiências, significados e valores que não se podem 
expressar, ou verificar substancialmente, em termos da cultura dominante, 

ainda são vividos e praticados à base do resíduo – cultural bem como social 

– de uma instituição ou formação social e cultural anterior (WILLIAMS, 

1979, p. 125). 

 

Williams (1979) revela que um elemento residual cultural fica geralmente a certa 

distância da cultura dominante efetiva, mas, em alguns casos terá sido incorporado pela 

cultura dominante. “É pela incorporação daquilo que é ativamente residual- pela 

reinterpretação, diluição, projeção e inclusão e exclusão discriminativas – que o trabalho de 

tradição seletiva se faz especialmente evidente” (WILLIAMS, 1979, p. 126) 

 Emergente tem a ver com o que está por vir, com “novos significados e valores, 

novas práticas, novas relações e tipos de relações estão sendo continuamente criados” 

(WILLIAMS, 1979, p. 126). A dificuldade, de acordo com Williams, está em distinguir entre 

os que se constituem elementos de alguma fase nova da cultura dominante e os que lhe são 

substancialmente alternativos ou opostos, e não simplesmente novo. 

“Na estrutura de qualquer sociedade real, e em especial em sua estrutura de 



119 

  

 

classes, há sempre uma base social para elementos do processo cultural que são alternativos 

ou opostos aos elementos dominantes” (WILLIAMS, 1979, p.127). Como exemplo, Williams 

fala da formação da burguesia como nova classe social na modernidade, que sinalizava com o 

aparecimento de elementos de uma nova formação social.  

 

O que importa, finalmente, no entendimento da cultura emergente, em 
distinção da cultura emergente ou residual, é que ela não é nunca apenas 

uma questão de prática imediata. Na verdade, depende crucialmente de 

descobrir novas formas ou adaptações da forma. Repetidamente, o que temos 
de observar é, com efeito, uma emergência preliminar, atuante e 

pressionante, mas ainda não perfeitamente articulado, e não o aparecimento 

evidente que pode ser identificado com maior confiança (WILLIAMS, 1979, 

p.129).         

  

 A seguir estudaremos como a produção de Cordel Encantado se apropriou 

dessas três formas culturais para criar seu conceito, a partir da adoção de características do 

formato televisivo dominante no Brasil: a telenovela, do residual presente na abordagem 

medieval, nos mitos, e na literatura oral, e do emergente representado pelos recursos 

tecnológicos pioneiros e o consumo de uma cultura popular nordestina.   

  

3.2.1. Modos de representação do dominante: o formato telenovela e o realismo. 

 

O filósofo Paul Ricoeur (2000) apresenta uma reflexão sobre inovação e 

sedimentação no discurso, em que afirma que qualquer desvio só é possível com base numa 

cultura tradicional, a qual é responsável por criar expectativas para o que será revelado por 

quem cria a narrativa.” Desse modo, os desvios e rupturas que foram percebidos na obra 

Cordel Encantado, só foram possíveis porque esta respeita as regras narrativas de um formato 

dominante na cultura brasileira: a telenovela.  

 

Encontramos aquí un fenómeno fundamental, el de la alternancia entre 

innovación y sedimentación; este fenómeno es constitutivo de lo que 

llamamos una tradición y se encuentra directamente implicado en el 

carácter histórico del esquematismo narrativo. Esta alternancia de 

innovación y de sedimentación hace posible el fenómeno de 

desviación al que se refiere la objeción. Pero hay que entender que la 

propia desviación sólo es posible sobre la base de una cultura 

tradicional que crea en el lector expectativas que el artista se complace 

en despertar y defraudar (RICOEUR, 2000, p. 193-194).  

 

Cordel Encantado, embora tenha apresentado uma redução no número de 
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capítulos que o modelo tradicional da telenovela prescreve, “a telenovela brasileira tem mais 

de cem e menos de duzentos capítulos” (PALLOTTINI, 1998, p.54), e esta apresentou 

somente 143 capítulos, a obra respeitou todos os critérios referentes à telenovela brasileira.  

 

A telenovela de modelo brasileiro, talvez latino-americano, é uma história 

contada por meio de imagens televisivas, com diálogo e ação, uma trama 

principal e muitas tramas que se desenvolvem, se complicam e se resolvem 
no decurso da apresentação “(PALLOTTINI,1998, p.53-54).   

 

O diretor de produção de Cordel Encantado, Flávio Nascimento (2013), ressalta 

que, embora tenha tido uma narrativa mais enxuta, o processo de produção e execução seguiu 

o padrão estabelecido pela Rede Globo: 

 

Independente do número total de capítulos da novela, temos que entregar, 

diariamente, um alto número de cenas gravadas. E temos estrutura e equipe 
para isso. Não acreditamos que em “Cordel” havia uma diferença muito 

grande, em comparação às outras obras, visto que o número de cenas por 

capítulo era o mesmo de qualquer novela das 18h( NASCIMENTO, 2013). 

 

Assim, contou com uma trama principal, que foi a procura da princesa perdida e 

o amor entre o filho de um cangaceiro brasileiro e uma princesa europeia, além de ter 

desenvolvido diversas subtramas em torno desta, como por exemplo, a vinda do rei ao Brasil 

em busca da filha, que ocasionou o seu contato com a cultura desta região, onde conheceu 

aquela que viria a ser seu grande amor, Maria Cesária, a empregada do palácio do governador, 

onde ficou hospedado. 

De acordo com Pallottini (1998), “a telenovela se baseia em diversos grupos de 

personagens e lugares de ação – são os sets, vistos hoje em dia como verdadeiros núcleos de 

famílias ou grupos humanos; esses vários grupos de personagens se relacionam internamente, 

e um grupo com outro ou outros”. Seguindo este modelo, podemos observar que na obra 

Cordel Encantado havia três núcleos distintos: as cidades de Brogodó e Seráfia, e o núcleo 

Cangaço. Mesmo representando espaços tão distantes geograficamente e culturalmente, um 

reino europeu e o sertão brasileiro, todos esses núcleos se relacionam intimamente ao decorrer 

da trama.  

O rei de Seráfia precisou fazer uma viagem ao Brasil, e lá acredita que perde sua 

esposa e filha num acidente. No entanto, vinte anos depois, ele retorna para este cenário a 

procura da filha, a qual descobre estar viva, através do recado dado por um Cangaceiro, que 

esteve com a esposa dele antes de falecer. Quem intermedia este recado para chegar até o rei é 
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Zenóbio, um pesquisar europeu, amigo do rei, que foi morar no Brasil por ter se apaixonado 

por uma habitante de Brogodó, com a qual constituiu família. O cangaceiro que deu o recado 

é pai de Jesuíno, o homem que viria a ser o grande amor da vida da filha do rei. Somente 

nesta situação já percebemos as diversas conexões estabelecidas entre os personagens dos três 

núcleos (Cangaço, Seráfia e Brogodó) na narrativa de Cordel Encantado.  

De acordo com a autora Duca Rachid: 

 

A ideia de uma novela se dá de maneiras muito diferentes: às vezes, é uma 

cena que leva você a pensar a história, uma situação dramática, um 
personagem, um universo, uma música, uma leitura, uma vivência, um 

“flash”. A partir daí você começa a construir a história central, depois as 

paralelas, que têm por função ajudar a contar essa história central (RACHID, 

2013).  

 

Demais características da telenovela que foram respeitadas na produção da obra: 

os ganchos, cada capítulo de Cordel Encantado terminava com uma situação de expectativa, 

sendo que ao final de cada bloco também havia uma situação de expectativa como sugere o 

formato telenovela, “é comum que se termine cada capítulo com uma situação de expectativa, 

que motive a audiência a prosseguir assistindo à telenovela. Esse gancho também existe, em 

menor escala, ao fim de cada bloco” (PALLOTTINI,1998, p. 55). 

Na última cena do primeiro capítulo, por exemplo, o rei de Seráfia é avisado por 

Zenóbio que a filha está viva e decide voltar ao Brasil para encontrá-la. Enquanto isso, no 

sertão, mais uma vez aparece Miguézim, que diz: "prepare-se meu povo, o rei vai chegar para 

salvar o sertão da fome, da miséria, da aflição, eu vi… eu vi...”. Quem escuta é Açucena 

(Aurora) e Jesuíno, agora jovens que pretendem se casar. Com essa ideia, termina o primeiro 

capítulo, deixando uma expectativa para o próximo. 

 

Costumo comparar a estrutura de uma telenovela a uma árvore: As raízes, 

escondidas sob a terra, correspondem às concepções básicas do autor, a sua 

filosofia e visão do mundo, sua ideologia; o tronco é a história central, 
aquela que, na sinopse, é a coluna mestra, a espinha dorsal; e os ramos, 

sempre muitos, são as consequências da história central, as outras histórias, 

linhas de ação, conflitos menores, secundários (PALLOTTINI, 1998, p.58-
59).   

  

Pallottini fala que é fundamental que a visão de mundo do autor transpareça na 

telenovela, e foi o que aconteceu em Cordel Encantado.  De acordo com Thelma Guedes 

“Cordel Encantado” foi uma novela criada a partir de uma ideia das duas autoras, que por sua 

vez surgiu a partir das leituras, experiências pessoais, vivências, e sentimentos de ambas 
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(Guedes, 2013). Duca Rachid conta que esta novela foi inspirada nos contos de fada, nos 

grandes folhetins de amor e aventura, e nos mitos do cangaço, e Thelma afirma que “todas 

essas referências que a Duca citou já faziam parte das nossas vivências anteriores. Somos 

apaixonadas por literatura e temos profunda admiração e respeito pelo povo nordestino e sua 

cultura”(GUEDES, 2013). 

Como já explicamos, o formato telenovela apropria-se de diversos gêneros 

ficcionais, no entanto o melodrama é o gênero principal que auxilia a desenvolver a narrativa. 

Segundo Martín-Barbero (1997), a principal questão envolvendo o gênero melodrama é o 

drama do reconhecimento, “o que move o enredo é sempre o desconhecimento de uma 

identidade e a luta contra as injustiças, as aparências, contra tudo o que se oculta e se disfarça: 

uma luta por se fazer reconhecer” (MARTÌN-BARBERO, 1997, p.306).  

Essa característica é identificada na narrativa de Cordel Encantado, que tem 

como eixo central a troca de identidade do casal protagonista, Jesuíno e Açucena. Ambos são 

criados como filhos de sertanejos, por circunstâncias específicas, quando na verdade Jesuíno é 

filho do Rei do Cangaço e Açucena é princesa de um reino europeu, fato que desconhecem. 

 

Muitos críticos e criadores discutem a questão que não há criação sem 

tradição: uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos 

séculos passados. Nenhum artista, de nenhuma arte, tem seu significado 
completo sozinho. Assim como  projeto individual de cada artista insere-se 

na tradição, é, também, dependente do momento de uma obra no percurso da 

criação daquele artista especifico: uma obra em relação a todas as outras já 
por ele feitas e aquelas por fazer.  (SALLES, 2011, p. 49). 

 

A influência do melodrama na estrutura da telenovela é também perceptível em 

Cordel Encantado na construção das personagens, que remetem a muitos estereótipos, e 

“apresentam modelos de conduta positivos e negativos: entre os primeiros, o casamento dos 

amorosos, o castigo dos maus, o prêmio a quem trabalha, a ascensão social de quem se 

esforça, etc.” Desse modo, os personagens tinham caráter bem delimitado, por exemplo, o 

herói Jesuíno era bondoso e forte, casando-se com a mocinha Açucena no final da trama, 

enquanto Timóteo Cabral, o vilão, era poderoso e malvado ao extremo, tendo morrido ao 

final.   

Embora Cordel Encantado tenha trazido uma narrativa fantasiosa, e Seráfia e 

Brogodó sejam lugares fictícios, a produção da novela se empenhou em dar um ar realista a 

esses espaços, ao realizar pesquisas sobre as características do nordeste e dos reinos 

medievais europeus, e tendo executado a gravação de cenas em diversas regiões do Nordeste 



123 

  

 

brasileiro e no castelo de Chambord na França.   

Isso demonstra a preocupação em inscrever Cordel Encantado no modelo 

estético realista, forma cultural dominante na telenovela brasileira. “A telenovela tende, pelo 

menos nos espíritos mais desavisados, a instituir uma confusão entre ficção e realidade”  

(PALLOTTINI, 1998, p.67). Em entrevista concedida para esta pesquisa a autora Duca 

Rachid, o diretor de produção Flávio Nascimento e o diretor de Núcleo Ricardo Waddington 

reafirmam esta intenção realista da produção, o que pode ser observado nas suas falas que 

apresentamos a seguir:  

 

 No caso de Cordel, avaliamos juntos, que a história, apesar de ser um conto 
de fadas, tinha que ter um tratamento “realista”. O público tinha que 

acreditar na emoção daquele rei que vinha de tão longe em busca de sua 

filha. No amor da princesa pelo filho do cangaceiro. Na paixão do príncipe 
pela princesa sertaneja. Pelo embate entre o rei europeu e o rei do cangaço, e 

também pelo sofrimento de Jesuíno por ser filho de cangaceiro e estar 

fadado a seguir o caminho do pai. Para isso fomos atrás de imagens 
“realistas”, gravamos num castelo na França, e também no delta do São 

Francisco, no Sergipe. Talvez esse tratamento visual, a beleza da arte, do 

figurino, do cenário, expliquem em boa parte o sucesso da novela. Talvez 

sem esse apuro do texto e da produção, o resultado fosse um programa 
“infantil”, no pior sentido da palavra ( RACHID, 2013). 

Essa novela tem o realismo como base, mas cria universos ficcionais. Usei 

como inspiração um gênero que a gente já não visita a algum tempo, do qual 
a telenovela já se apropriou durante anos, nas décadas de 70 e 80. São 

novelas Dias Gomes e Aguinaldo Silva, como ‘Saramandaia’ e ‘Roque 

Santeiro’. É muito difícil, mas é muito interessante porque temos que 

desenvolver todo esse imaginário, esses personagens, quem eles são, o que 
eles fazem. Essa foi a referência que eu utilizei para a direção e não as que as 

autoras usaram para escrever a história. A literatura de cordel foi a grande 

inspiração das autoras. Brogodó, apesar de fictícia, é realmente uma cidade 
possível no nordeste brasileiro (WADDINGTON, 2013). 

Acredito que nosso maior desafio foram as gravações dos primeiros 

episódios de “Cordel Encantado”, que apresentaram ao público o reino de 
Seráfia e o sertão de Brogodó. Primeiramente, em janeiro de 2011, fomos à 

França, e lá filmamos algumas cenas no Castelo de Chambord. Durante uma 

semana, o Ricardo Waddington e a Amora Mautner dirigiram cenas 

extensas, com mais de 200 figurantes e numa temperatura abaixo de zero. 
Em março, embarcamos para Canindé de São Francisco, em Sergipe e Olho 

d’Água do Casado, em Alagoas. Neste local, gravamos por quatro dias nas 

paisagens áridas do Nordeste. Estas gravações exigiram muito da equipe, 
mas ficamos satisfeitos com o resultado obtido (NASCIMENTO, 2013). 

 

  

 De acordo com Pallottini também é comum que o autor de telenovela atual 

mente introduza em seu texto exemplos de condutas desviantes, na ausência de censura oficial 
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como nos tempos da ditadura militar. “Se, numa determinada novela, o casal não mantém 

fidelidade conjugal, comete adultério ou é promíscuo, isso, é óbvio, corresponde ao 

comportamento vigente, pelo menos em determinada parcela da sociedade” (PALLOTTINI, 

1998, p.70). Cordel Encantado, por exemplo, exibe o adultério na sua narrativa, mesmo que 

de maneira cômica, através do personagem turco Farid, que possui duas esposas na trama: 

Neusa, que mora em Brogodó, e Bartira, em Vila da Cruz.  

 Uma forte presença do gênero melodrama está numa das cenas do último 

capítulo de Cordel Encantado. Na antiga propriedade de Timóteo Cabral, a comunidade 

sertaneja trabalha festejando os tempos de paz. Mas logo são surpreendidos pela chegada do 

coronel Pedro Falcão. Ele diz que veio tomar posse de suas terras, deixadas por Timóteo 

como pagamento de uma dívida. Antônia, irmã do falecido coronel, tenta reivindicar seus 

direitos como dona da terra já que era irmã de Timóteo, mas Pedro Falcão não dá ouvidos e 

deixa a comunidade ao lado de Zóio-Furado, dando o prazo de cinco dias para a desocupação. 

Então, Açucena e Jesuíno dizem ao povo que juntos vão conseguir lutar pelas terras. É a 

renovação da eterna luta do Bem contra o Mal, uma característica fundante do melodrama.    

Assim, mesmo tendo sido considerada uma telenovela de ruptura, com uma 

exibição mais curta (143 capítulos), apresentando “uma proposta diferenciada em termos de 

abordagem temática e acabamento estético” (LOPES ET AL, 2012, p.158), percebemos que a 

narrativa de Cordel Encantado, em geral, manteve o modelo de telenovela que foi 

desenvolvido no Brasil: de autoria, realista, com personagens estereotipados, ganchos e 

fragmentada em capítulos e blocos.     

 

3.2.2 Modos de representação do Residual: Literatura de Cordel e Medievalidade. 

 

A estrutura narrativa da telenovela é uma forma cultural residual. Como já 

mencionado anteriormente, sua forma é originada de diversos gêneros como o melodrama, o 

épico, o narrativo, além de conter características do teatro, do cinema, da soap-opera 

americana, do folhetim e da radionovela. Esse processo acontece até os dias de hoje, visto que 

muitas estratégias utilizadas na telenovela e percebidas como inovadoras, são na verdade 

resíduos de outras formas anteriores que continuam ativos no formato.  

Cordel Encantado se apropriou com excelência do elemento residual ao 

representar o vasto campo da literatura oral, do qual o próprio formato telenovela se origina, 

adotando a Literatura de Cordel como temática. Além disso, esta obra também trabalha com o 

residual da Idade medieval, com os mitos seculares que ainda estão presentes na nossa 
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cultura, e com os contos de fada que permeiam a contemporaneidade. 

Ferreira (1979) ressalta que a literatura de Cordel do Brasil centra-se na 

oralidade, cuja origem é rural e tem como matriz as narrativas pertencentes ao romanceiro 

Ibérico. O cordel se relaciona com valores e crenças, assim também com outros discursos, 

seja da mídia, política, e utiliza de recursos ideológicos para manifestar as visões de mundo. 

No gênero do Cordel ele chama a atenção para estes recursos, que têm como característica 

aproximar os leitores para este universo de valores, que está sendo apresentado numa troca 

recíproca. 

 

Ao analisar o texto-cordel sabe-se estar diante de uma criatura, que tem a ver 
com determinados processos de folk, percebendo-se que sua complexa 

mecânica de criação está sempre relacionada com um grupo que aceita ou 

sanciona, atenta para uma certa censura preventiva da comunidade, e, de 
certo modo atinge-se o alcance de uma produção, em parte sob o comando. 

Apropria-se ou rejeita-se da matriz ou do repertório sagrado, consoante uma 

série de condições de vária ordem, intrínsecas ou extrínsecas, impostas pelo 
grupo a que se destina, pela cosmovisão do narrador e pelos próprios 

requisitos do poeta, em seu intuitivo e mágico ofício de poetar (FERREIRA, 

1979, p. 14). 

 

Ferreira (1979) usa vários cordéis como exemplos para mostrar a atuação de 

uma possível referência arturiana, de uma tendência paródica, do recurso mitológico, do 

elemento maravilhoso, das batalhas, da festa de casamento, dos rituais, dentre outros aspectos. 

Na narrativa de Cordel Encantado encontramos um pouco de cada um desses elementos. 

Citamos alguns exemplos, como o bando de justiceiros formado por Jesuíno 

(referência arturiana), o prefeito Patácio e suas promessas políticas, como o gerador de 

Brogodó, que nunca é inaugurado (paródia), o mito do homem da máscara de Ferro através do 

personagem Duque Petrus (recurso mitológico), o meteorito que cai no sertão (elemento 

maravilhoso), as inúmeras batalhas travadas por Jesuíno contra Timóteo (batalha), e a festa de 

matrimônio de Açucena e Jesuíno (festa de casamento). 

Analisemos a narrativa de Cordel Encantado, considerando a literatura de 

Cordel. De acordo com Diégues Júnior (1975), o nome literatura de Cordel vem de Portugal, 

ainda no século XVII. Os folhetos eram presos por um cordel ou barbante, quando ficavam 

em exposição antes de serem vendidos. O autor atribui aos lusitanos a origem da literatura de 

cordel brasileira, de acordo com registro encontrado no jornal lisboeta em 1895. No entanto, 

Marlyse Meyer (1980) fala que ao chegar ao Brasil, o cordel adquiriu características próprias 

principalmente da região nordeste, por conservar até hoje, as tradições populares.  
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Segundo Meyer (1980) essa literatura popular recebeu aqui no Brasil, o nome de 

folhas volantes, no entanto são conhecidos simplesmente como folhetos no nordeste. Para 

Diégues (1975), a razão pela qual o nordeste se tornou o principal local para a difusão do 

cordel se dá pelas condições étnicas do encontro entre o português e o africano escravo, além 

do ambiente social que permitia essa forma de comunicação literária, a difusão da poesia 

popular por intermédio das cantorias em grupo.  

O cenário social da região baseado na sociedade patriarcal, o aparecimento de bandos 

de cangaceiros ou bandidos, as secas e suas consequências econômicas e sociais e as lutas 

entre famílias pelo poder são temas muito presentes nessa manifestação popular que se tornou 

“característica da própria fisionomia cultural da região”, afirma Diégues Júnior (1975, p. 6). O 

público que mais consome essa literatura é constituído pelas camadas humildes da população 

rural e urbana, ao mesmo tempo em que também chama a atenção de leitores de classes mais 

elevadas.  

Os folhetos de cordel, segundo Vassalo (1993), emergiram como forma intermediária 

e barata entre o discurso oral e escrito no contexto medieval, no qual o livro era extremamente 

caro, sendo os principais representantes da matriz cultural nordestina. E o livro, mesmo que 

restrito à classe dominante, não deixou de se divulgar por via oral. Já as histórias e atualidades 

próprias de uma região eram passadas adiante pelos jograis, que viajavam por diversas 

culturas difundindo-as e atuando como intermediários entre a cultura escrita e a massa de 

analfabetos. 

  

Os folhetos são ilustrados principalmente com xilogravuras, ou seja, gravuras 

rústicas feitas a partir de entalhes em chapas de madeira. Com a chegada das máquinas de 

impressão, além de terem ilustrações, os folhetos começaram a ser revendidos tanto pelo 

próprio autor como por editores especializados, que comercializam em feiras populares. Os 

folhetos hoje são vendidos não somente no nordeste, mas, também, em feiras no Rio de 

Janeiro (Feira de São Cristóvão) e em São Paulo, no largo da Concórdia, ressalta Meyer 

(1980). Os folhetos, assim, acompanham os migrantes nordestinos que se espalharam por todo 

o Brasil, sem deixar de lado a sua manifestação cultural local. A venda é feita de diversas 

formas, nas portas das igrejas, espalhados no chão ou, ainda, organizados em um barbante e 

pendurados em alguma estrutura.  

Por esses motivos, nas histórias aparecem figuras humanas como heróis e anti-heróis 

e elementos da vida social, tais como: religiosidade, aventuras, casos de amor e, também, a 

relação do nordestino com os animais, seja como exaltação ou como lendas. Assim, o autor 
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organiza os temas do cordel em dois tipos fundamentais: os temas tradicionais são aqueles 

conservados na memória e hoje transmitidos pelos folhetos; e os temas circunstanciais, 

voltados a acontecimentos contemporâneos que tiveram repercussão na população, que é 

“quando a literatura de cordel se transforma em jornal escrito e falado e em crônica ou fixação 

dos acontecimentos” (DIEGUES, 1975, p. 11).  

Diégues Júnior (1975) mostra que a literatura de cordel se constituiu como um meio 

de comunicação, principalmente quando começa a ser impressa no final do século XIX. 

Contudo, não se pode desconsiderar que, antes da produção impressa, essas informações 

também circulavam, entretanto por manuscritos feitos com tinta e papel dos pouco 

alfabetizados, em folhas soltas que passavam de mão em mão, atingindo diversas localidades 

do nordeste e do Brasil.  

Essa disseminação, que se iniciou com a impressão dos folhetos – enfim, chega à 

televisão, com a telenovela Cordel Encantado, e embora a Literatura de Cordel seja um 

elemento residual de nossa cultura, porque se formou no passado, como explicamos, e faz 

parte de nossa cultura até hoje, por nunca ter sido abordado antes numa telenovela, é, de certa 

forma, também um elemento emergente, mostrando a visibilidade de uma nova temática na 

televisão, mesmo que já nasça velha. 

Assim, a literatura de Cordel é a principal inspiração do enredo de Cordel 

Encantado, que assim como os textos desta, une em um mesmo espaço cangaceiros, 

sertanejos, príncipes e princesas, remetendo a este produto literário até mesmo em seu título. 

O núcleo central de seu enredo remonta às clássicas histórias da literatura de Cordel, em que 

príncipes e princesas não reconhecem suas identidades. Barthes diz que “o mito é uma fala 

roubada e restituída” (BARTHES, 2006, p.217, grifos do autor), o que explica a atualização 

das obras da literatura popular nesta telenovela. 

Já é possível identificar a presença da literatura de Cordel na vinheta de abertura 

desta telenovela. A trilha da música de Gilberto Gil intitulada Minha Princesa, trata do 

destino de um amor entre a princesa e um cangaceiro:  

 

               Minha princesa 

               Quanta beleza coube a ti 

Minha princesa 
Quanta tristeza coube a mim 

Na profundeza 

O amor cavou 
O amor furou 

Fundo no chão 

No coração do meu sertão 
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No meu torrão natal 

Meu berço natural 

Meu ponto cardeal 
Meu açúcar, meu sal 

 

Oh, meu guerreiro 

O teu braseiro me queimou 
Oh, meu guerreiro 

Meu travesseiro é teu amor 

Meu cangaceiro 
Que me pegou 

Me carregou 

Que me plantou no seu quintal 

Me devolveu 
Minha casa real 

Minh'alma original 

Meu vaso de cristal 
E o meu ponto final 

 

Nossos destinos 
Desde meninos dão-se as mãos 

Nossos destinos 

De pequeninos eram irmãos 

E os desatinos 
Também tivemos que vivê-los 

Bem juntinhos 

E os caminhos 
Nos trouxeram para este lugar 

Aqui vamos ficar 

Amar, viver, lutar 
Desde meninos dão-se as mãos 

Nossos destinos 

De pequeninos eram irmãos 

E os desatinos 
Também tivemos que vivê-los 

Bem juntinhos 

E os caminhos 
Nos trouxeram para este lugar 

Aqui vamos ficar 

Amar, viver, lutar 

Até tudo acabar 

 

Com várias rimas características do Cordel, verificamos ao longo da música a 

repetição das palavras reino, destino e amor, num tom de profecia. Essa ideia é reforçada no 

primeiro capítulo , quando mostra o Capitão Herculano (Domingos Montagner), conhecido 

por ser o “rei” do cangaço, deixando o seu filho Jesuíno com o coronel Cabral (Reginaldo 

Faria) e pede segredo, pois ninguém poderia saber que Jesuíno é filho de cangaceiro, senão 

poderia correr perigo. 

 Siá Benvinda, esposa de Herculano (Claudia Ohana) escolhe ficar com o filho na 

fazenda, mas o capitão avisa que, quando Jesuíno for um homem de fibra, vai retornar para 
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buscá-lo para reinar no lugar dele no cangaço. Mais uma vez é destacada a “promessa” e a 

escolha do destino dos filhos, o que faz com que o telespectador, a partir das falas das 

personagens e na ordenação em que essas são apresentadas, já possa deduzir que Aurora e 

Jesuíno, condenados pelas vontades de seus pais, irão se encontrar e serão o casal romântico 

da telenovela. Esses mecanismos de repetição ao longo da narrativa também reforçam a 

característica reiterativa da telenovela, por isso dizemos que o residual relaciona-se com o 

dominante, e que a “estética da repetição” também é “estética da diferença”, uma vez que o 

elemento do destino ao se repetir faz a diferença da narrativa. 

 Cordel Encantado consegue unir e mesclar elementos da realeza com a realidade do 

sertão, dificultando a separação entre o que é romance e o que representa a história da 

colonização do nordeste. Meyer (1980) comenta que esse limiar entre história de época e 

romance é uma das dificuldades encontradas para classificar a literatura de cordel. Ela aborda 

que o público intitula de Romance ou Folheto, com base no material e na divisão de conteúdo.  

Os romances podem ser de vários tipos, entre eles estão os temas de tradição popular, 

que falam de príncipes, fadas, monstros, feitiços, dragões e reinos encantados. Meyer (1980) 

relata que os heróis são geralmente jovens e vencem todos os obstáculos para chegar até a 

linda jovem, mas esses levam junto na sua personalidade elementos familiares da cultura 

nordestina. São encontradas na telenovela algumas dessas características, como o jovem herói 

Jesuíno do cangaço, que se apaixona pela princesa Aurora (Açucena). Essa ação dos 

personagens é fundamental para que exista uma ligação entre o reino (Seráfia) e o sertão 

nordestino.  

Outra personagem fundamental que faz com que o Rei Augusto embarque com toda 

a família para o Brasil é o cientista e explorador Zenóbio (Guilherme Fontes). Ele conta ao rei 

que achou o mapa do tesouro perdido de Seráfia e revela que o local onde o tesouro está 

escondido é no Brasil. Rainha Cristina demonstra vontade de acompanhar a expedição, mas 

Zenóbio adverte: “não é uma região para mulheres muito menos para crianças, é uma região 

linda, inóspita, perigosa, cheia de bandidos cruéis, conhecidos como cangaceiros”. Essa 

advertência do cientista mostra como o Brasil era visto pelos europeus, a exemplo das cartas 

dos exploradores do nordeste do Brasil. 

 

O conto maravilhoso, habitualmente, começa com certa situação inicial. 
Enumeram-se os membros de uma família, ou o futuro herói (por exemplo, 

um soldado) é apresentado simplesmente pela menção de seu nome ou 

indicação de sua situação. Embora esta situação não constitua uma função, 
nem por isso deixa de ser um elemento morfológico importante (PROPP, 

2010, p. 32). 
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 De acordo com Alves (2009), no fim do século XIX “as fotografias que 

instauraram as imagens das secas no ambiente industrial-urbano do centro-sul do país, 

começaram a confeccionar uma iconografia que foi delineando aos poucos uma matriz de 

significação do sertão” (Alves, 2009, p.37). Ao contrário da seca de 1877, quando apenas um 

correspondente de um grande jornal do Sudeste cobriu o evento, diversos correspondentes de 

guerra acompanharam e narraram de perto a Guerra de Canudos.  

  Cordel Encantado faz alusão a esse evento, através do profeta Miguézim, que se 

dedica a ajudar os pobres e necessitados. Ele vive em Vila da Cruz, uma comunidade utópica 

que ajudou a construir, onde todos têm sua terra e se ajudam, remetendo à história de 

Canudos, movimento que contesta a disparidade de classes sociais, um evento que está 

marcado na história e na memória da cultura nordestina. Transformado em mito, Canudos 

corrobora com o pensamento de Barthes, que diz que o mito é um tipo de discurso gerado pela 

História. 

Outro movimento cristalizado e mitificado sob a forma de lendas que circulam 

no universo do sertão nordestino é o Cangaço. As visões dicotômicas e sentimentos ambíguos 

sobre o cangaceiro, ora tido como vilão, e ora como herói, vão permear a figura do Capitão 

Herculano, que representa na narrativa o Rei do Cangaço. No entanto uma visão romântica o 

caracteriza, alimentando o imaginário popular nordestino sobre essa figura emblemática, 

herdeiro do Lampião, cangaceiro que existiu no sertão nordestino.   

 Esta telenovela também remete a mitos seculares como o de Hobin Hood, muito 

difundido na Idade Média, devido a opressão entre as classes nesse período. Este, o ladrão que 

rouba dos ricos para dar aos pobres, povoa o imaginário coletivo europeu desde a 

Antiguidade. “Na controvertida busca de novos caminhos, cangaceiros e fanáticos, correm o 

risco de remontar a formas de convívio já ultrapassadas, para emprestar-lhes uma nova 

significação” (VASSALO, 1993, p.61). 

 

 Robin Hood introduz no imaginário europeu originário da Idade Média uma 

personagem representativa, o fora da lei, o rebelde justiceiro, e um ambiente 

original, a floresta. A personagem talvez tenha realmente vivido na 
Inglaterra no século XIII, mas sua existência é garantida pela literatura. Sua 

mais antiga menção encontra-se no famoso poema Piers Plowman (Pedro, o 

lavrador), elaborado entre 1360 e 1390 por William Langland. Este último 
cita Hood como um herói de balada popular, embora apenas nos séculos XV 

e XVI tenhamos textos de baladas dedicadas a Hobin Hood (LE GOFF, 

2006, p.250).  
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 Das lendas herdeiras da cultura medieval europeia, além do Hobin Hood, já 

citado na figura do cangaceiro Herculano, também é resgatada a do Homem da Máscara de 

Ferro, representada pelo Duque Petrus. Irmão do Rei Augusto e marido da Duquesa Úrsula, 

ele foi aprisionado por esta em uma máscara de ferro após ter descoberto que ela, além de 

trai-lo com o mordomo, planejava a morte da rainha Cristina e de sua filha, a princesa Aurora.  

 A famosa lenda do Homem da Máscara de Ferro que inspirou a criação desse 

personagem remete à prisão da Bastilha, construída em 1370, durante o reinado de Carlos VI, 

e que teria abrigado um homem enclausurado numa máscara de ferro. Não se sabe ao certo a 

data em que a história começou a ser propagada, tampouco se realmente foi um fato verídico 

ou simplesmente um romance, mas de acordo com a lenda embora fosse impossível seu 

reconhecimento facial, se sabe que os seus movimentos eram ágeis e suas maneiras refinadas 

e elegantes, conduzindo a uma impressão de ser ainda jovem e da nobreza, exatamente como 

o Duque Petrus. 

 Também a lenda dos três mosqueteiros é retomada neste enredo. Originária do 

universo mítico-literário arturiano, ela encontra ressonância no bando de justiceiros reunidos 

por Jesuíno para combater o trabalho quase escravo que era praticado na fazenda do grande 

latifundiário e vilão da trama: Timóteo Cabral. De acordo com Le Goff (2009) a cavalaria foi 

a expressão mais característica do feudalismo. Encontramos associação entre a figura de 

Jesuíno e de um Rei, já que este também possuía sangue real, como foi desvendado no final 

da narrativa, e era anunciado como o Rei que viria salvar o sertão pelo profeta Miguézim. “A 

imagem do cavaleiro impôs-se igualmente aos reis cristãos, mesmo que esta segunda função 

não tenha suplantado as funções de justiça e prosperidade” (LE GOFF, 2006, p.112). 

 O mito do castelo medieval, que Le Goff (2006) aponta é representado em 

Cordel Encantado pela opulência e sofisticação do Reino de Seráfia. Mas Le Goff (2006) 

ressalta que é preciso diferenciar palácio de castelo.  

 

O palácio apresenta duas características específicas que o diferenciam do 
castelo medieval. Primeiro, trata-se essencialmente de uma residência 

medieval, ou pelo menos principesca, ao passo que o castelo medieval 

pertence a um simples senhor, embora os reis possam ter construído castelos 

medievais enquanto senhores. Além disso, das duas funções essenciais do 
castelo, a militar e a residencial, é esta última que o palácio privilegia, ao 

passo que o castelo medieval caracteriza-se pela primeira (LE GOFF, 2006, 

p. 90).   

 

 O principal casal romântico, Jesuíno e Açucena, vivem um amor proibido, por 

ela ser princesa de um reino europeu e ele filho de um cangaceiro. Ao longo da trama Jesuíno 
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passa a perseguido pela polícia e tem de se abrigar com os cangaceiros, e Açucena é impelida 

a cumprir suas obrigações de princesa, dentre as quais casar com o príncipe Felipe.  

 Essa história de amor remete ao clássico renascentista de Shakespeare, Romeu e 

Julieta, que por sua vez, tem seu precursor na Idade Média, Tristão e Isolda, outro mito já 

representado no cinema, recebe uma releitura em Cordel Encantado. Le Goff relata que 

“apesar de Tristão e Isolda serem heróis emblemáticos da Idade Média, o casal virou a 

encarnação do amor moderno e não ficou de maneira nenhuma restrita à época medieval” (LE 

GOFF, 2006, p.270), o que comprova o caráter residual deste mito, que mesmo nascido na 

Idade Média permanece até os dias de hoje  

 A protagonista da novela, Açucena, personifica a mocinha encenada nos 

romances e contos de fadas. A princesa, criada como sertaneja e que desconhece suas 

verdadeiras origens, é tema recorrente na literatura de cordel, que tradicionalmente trata de 

príncipes, princesas, reis e rainhas. O nome Açucena também carrega uma simbologia dentro 

da narrativa, pois segundo a profecia de Miguézim proferida na primeira cena da novela, 

“flor” significa a fartura, e ela de alguma maneira mística está ligada ao enriquecimento 

daquele povo, sendo a cura de suas mazelas, por isso todos em Vila da Cruz a protegem.  

E seu outro nome, o de batismo, Aurora, significa o romper do dia, corroborando 

com a profecia de que novos tempos estão chegando. Ambos os nomes estão associados à 

mitologia grega, Açucena representa altivez, elegância e graça, enquanto Aurora é a deusa do 

alvorecer. 

 O maior vilão de Cordel Encantado, Timóteo Cabral, representa a imagem do 

Senhor Feudal, aquele que comandava tudo e todos à sua volta. Essa figura é presente na 

memória medieval e está associada à maldade, tirania e absolutismo, características que se 

empregam perfeitamente a este personagem. Considerando-se proprietário até mesmo da 

própria irmã, sente-se no direito de dispor sobre a vida dela. Assim, a aprisiona em seu 

próprio quarto, decidindo com quem ela deve se casar, de acordo com o quanto os seus 

pretendentes lhe pagarão.  

 Nutre uma paixão obsessiva por Açucena, que morou desde criança na fazenda 

dele, quando seu pai era o Coronel, e os pais da moça eram colonos de lá. Nunca aceitou que 

ela preferisse um simples camponês como Jesuíno a ele. Com o orgulho digno de um senhor 

feudal, que trata as pessoas como objetos, ele acredita que pode se apossar de todos, usando 

de meios cruéis para atingir seus objetivos.  

Os contos de fadas como Cinderela, Rapunzel e a Branca de Neve também auxiliam 

na tessitura dos fios que são costurados nesta fábula televisiva. Assim, o príncipe Felipe e a 
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princesa Aurora tinham os mesmos nomes dos príncipes de a Bela Adormecida. Inclusive, em 

um determinado momento da telenovela, ao pensar que Jesuíno tinha falecido Açucena toma 

uma porção mágica para dormir, que é oferecida por Úrsula, a maior vilã da trama e neta de 

uma famosa feiticeira de Seráfia, encarnando a própria bruxa má deste conto de fadas. No 

desfecho do episódio, assim como no conto de fadas, Jesuíno a acorda com um beijo de amor 

verdadeiro. 

 Já a triste Antônia, irmã do vilão Timóteo Cabral, remete a Rapuzel, pois é 

aprisionada pelo mesmo em seu próprio quarto. E Maria Cesária, a empregada doméstica, 

explorada e maltratada pelos patrões, que desperta o amor do rei de Seráfia e casa-se com ele, 

tornando-se então rainha, é uma releitura da Cinderela.  Retomando a já citada compreensão 

de Barthes sobre o mito ser “um discurso que age sobre outro discurso, alterando-o: “Tudo se 

passa como se o mito deslocasse de um nível o sistema formal das primeiras significações”. 

(BARTHES, 2006, p.205). 

 Essas referências advindas principalmente do medievo ajudam a constituir a 

estética da telenovela em questão. No livro “A Idade Média no Cinema” (2009), os autores, 

Macedo e Mongelli, discorrem sobre as formas como o cinema se apropria dos temas 

medievais, trazendo a análise de vários filmes que o fizeram, e ressaltando que é preciso 

entender de que Idade Média eles estão tratando. Na mesma obra, os autores também 

diferenciam os filmes que trabalham com a “medievalidade”, fazendo alusão ao medievo com 

total liberdade, sem o compromisso de retratar a cronologia de fatos, e os filmes de 

“historicidade medieval”, que contam com a colaboração de um historiador para conduzir o 

trabalho de recriação dos fatos históricos com fidelidade. 

 Nesse sentido, Cordel Encantado, por se tratar de uma fábula, articula-se com a 

ideia de ‘medievalidade”, promovendo uma integração das inúmeras mediações de que se usa 

para imprimir a fantasia de consumo da memória medieval para seus telespectadores, 

operando com liberdade temporal e cronológica para isso.   

 

 É no âmbito da “medievalidade”, e não no da historicidade medieval, que o 

cinema alusivo ao Medievo deve ser pensado. Isto porque, mesmo sendo 
diversificado e comportando gêneros e estilos distintos da criação, o cinema-

divertimento participa da indústria cultural, situando-se entre os bens 

simbólicos produzidos e consumidos na sociedade de massa – embora 
ninguém duvide que a obra cinematográfica pertença ao âmbito da arte e 

produza inúmeras obras-primas.(MACEDO E MONGELLI, 2009, p.18-19). 

 

A imagem da vinheta de abertura reflete bem a Idade Média e a Literatura de Cordel, 
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quando nos indica a aproximação entre os dois mundos, por meio do uso de uma estética 

próxima às xilogravuras. Os desenhos em traços rústicos representam a própria história da 

novela, mostrando, em sequência, uma batalha medieval, seguido do nascimento de uma 

menina. Logo depois, uma caravela que viaja pelos mares até chegar a um ambiente repleto de 

cactos, onde a criança reaparece, brincando com um menino. Ela carrega uma coroa na 

cabeça, ele, um chapéu de cangaceiro.  

 

 

 Ao final então aparece o nome da novela, Cordel Encantado, que está escrito 

numa fonte semelhante aquelas que estampam as capas dos folhetos de cordel. Chama atenção 

um detalhe: acima da letra e, em Cordel, há uma coroa, e a letra t de encantado, é o desenho 

de um cacto, tipo de planta comumente encontrada nas áreas quentes e secas, como o sertão 

nordestino, sugerindo a união entre esses dois mundos. (Fig. 5). 

 

 Figura 5 

 

 Embora fictícios esses dois universos guardam semelhanças com o real. 



135 

  

 

Aproximam-se da história da colonização brasileira. Assim, na narrativa Seráfia representa 

Portugal e Brogodó a região do nordeste brasileiro onde as primeiras naus portuguesas 

aportaram, assim recriando o mito fundador do Brasil. A chegada da realeza de Seráfia em 

Brogodó faz conexão direta com um episódio marcante da nossa história: a transferência da 

corte portuguesa para o Brasil, entre 1808 e 1820. Os elementos de informação visual 

remetem à Idade Média, a partir do uso do contraste luz e sombra, principalmente nos 

ambientes interno. A iluminação e os enquadramentos escolhidos pela equipe de direção 

fazem com que a cena pareça uma pintura barroca (Fig. 6). 

 

Figura 6 

 

Na última cena de Cordel Encantado o casal principal, Jesuíno e Açucena, que 

transitara entre o cenário sertanejo e o europeu, entre a Idade Média e a Modernidade, agora é 

levado para a pós-modernidade. Jesuíno e Açucena estão numa festa popular, e surpreendem-

se ao escutarem ser cantado um cordel sobre a história de um casal com o mesmo nome deles: 

um trânsito entre real e ficcional. Os mecanismos de simulação se revelam, e os personagens 

da ficção simulam sair desta e entram no mundo “real”. Passam de atores a espectadores. E 

uma revelação: a história apresentada é um Cordel. 

 

3.2.3 Modos de representação do Emergente: consumo da cultura popular nordestina  

e estetização. 

 

Um importante recurso emergente utilizado na produção de Cordel Encantado 

foi a gravação em 24 quadros pela primeira vez numa telenovela. Este causa a impressão de a 

obra ter sido filmada em película, aproximando a imagem da telenovela à do cinema. De 

acordo com o diretor de produção Flávio Nascimento: 

 

 Acredito que uma grande contribuição de “Cordel” foi a gravação em 24 
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quadros (ao invés dos 30 quadros por segundo, habituais na televisão), 

implementada pelo Ricardo Waddington. Esta mesma qualidade de imagem 

já havia sido utilizada na série “A Cura”. “Cordel Encantado” foi a primeira 
novela com esta tecnologia (NASCIMENTO, 2013). 

  

 A extrema estetização neste produto é perceptível nos detalhes exímios e 

sofisticados que a equipe inteira trabalhou para produzir desde o cenário, figurino, fotografia 

até a caracterização. Nascimento (2013) revela que em “Cordel Encantado”, era clara a 

sintonia entre as autoras, os diretores, a equipe de produção e o elenco, e de forma geral, todos 

buscaram novidades para Cordel Encantado. “Sabíamos que estávamos num projeto muito 

especial, com uma ótima receptividade do público, o que nos motivava a fazer sempre o nosso 

melhor trabalho” (NASCIMENTO, 2013). 

 Ao estetizar ao máximo a cenografia, a fotografia, o figurino, e as demais 

mediações que pode usar ao seu dispor, a produção de Cordel Encantado seleciona meios e 

instrumentos tecnológicos sofisticados, que irão ajudar na composição total do produto, 

imprimindo-lhe verossimilhança, e reforçando a estética realista dominante na telenovela 

brasileira. Isto mostra como o elemento emergente articula-se ao dominante.   

 Encontramos uma aproximação tecnológica emergente entre a novela Cordel 

Encantado e a minissérie global O Auto da Compadecida. Orofino (2006) enxerga O Auto da 

Compadecida como um videoclipe medieval, explicando que:  

 

a linguagem fala de um novo tempo: de rapidez, agilidade no modo de narrar 

e de convergência e mescla no uso de suportes. Essa mistura toda (de 

gêneros e formas culturais) dialoga com o que se gesta na vida social 
contemporânea, e que muitos estudiosos se referem como sendo a “idade 

global”, a idade planetária que une na mesma medida que exclui, que 

descortina o diferente, que conjuga os avesso e em que as margens estão no 

centro, e o centro nas margens o tempo todo (OROFINO, 2006, p. 190). 

 A novidade em TV se cria através da apropriação de uma ampla gama de 

outras formas culturais como, por exemplo, a pintura, a fotografia, o radio, o 

filme, o teatro, a dança, a mímica, a música, o circo, o cartoon, etc. 
Entretanto, ao que parece, a chave da questão está em não se reproduzir 

simplesmente uma velha forma para dentro da TV, mas sim recriá-la à luz de 

suas novas possibilidades técnicas.(OROFINO, 2006, p. 150). 

 

    

 Os produtores de Cordel Encantado atuaram em uma estrutura, e usaram a 

tecnologia para narrar antigas estórias que são percebidas como novas. A tecnologia que era 

nova até então, a gravação em 24 quadros, que criou uma nova embalagem para um velho 

produto, alterando nas suas formas de fruição, ao mesmo tempo em que estabelece um padrão 
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para as próximas telenovelas. Assim, de acordo com o diretor de produção, Flávio 

Nascimento: 

 

“Cordel Encantado”, sem dúvidas, foi uma produção marcada por muita 

ousadia estética. Num primeiro momento, o que é um diferencial, vira depois 

“padrão” para as outras novelas. Um exemplo disso é a já comentada 
filmagem em 24 quadros. Depois dela, várias novelas utilizaram esta 

tecnologia, como “A Vida da Gente”, “Avenida Brasil”, entre outras. 

Conforme já dissemos, enquanto “Cordel Encantado” renovou em questões 
técnicas, “A Vida da Gente”, por exemplo, renovou o texto do gênero. É 

nosso dever pensar em renovação. Sem caminhar junto com a audiência, 

reinventando a telenovela de forma constante, o gênero ficaria estagnado e 
morreria, ou não teria a vitalidade e o alcance conquistados de maneira tão 

intensa (NASCIMENTO, 2013). 

 

Os personagens de Cordel Encantado, por mais que sejam facilmente 

identificáveis com estereótipos, como sugere o melodrama, também possuem certos desvios 

de conduta. A mocinha, Açucena, por exemplo, é briguenta, e tem personalidade forte. 

Jesuíno, o mocinho, também é briguento, filho do rei do cangaço, e embora não aceite ter o 

mesmo destino do pai, junta-se com os amigos num bando de justiceiros para fazer frente ao 

grande vilão, Timóteo. Até a vilã Úrsula também não tem o caráter tão polarizado, além de 

cômica, num dado momento da narrativa ela se apaixona de verdade por Herculano, o rei do 

Cangaço. 

Outra característica emergente em Cordel Encantado foi o número reduzido de 

capítulos exibidos, apenas 143, ao invés de 200. A autora Duca Rachid (2013) reflete a 

respeito disto:  

 

Acho que é uma tendência a diminuição do número de capítulos das novelas. 

Isso porque é impossível manter um nível de excelência de texto e de 
produção em todos os 200 e tantos capítulos de uma novela!( RACHID, 

2013)  

 

          Também consideramos o enfoque dado à cultura nordestina em Cordel 

Encantado como um elemento emergente. Mesmo que algumas características da cultura 

nordestina apresentadas nesta telenovela tenham uma base residual, como é o caso da 

Literatura de Cordel e da referência ao período medieval, e até mesmo uma base arcaica, 

como é o caso do Cangaço, verificamos que houve uma releitura das tradições nordestinas, 

com uma visão contemporânea do sertão e da identidade nordestina. Ao invés de um cenário 

árido e sofredor, como o sertão nordestino costumava ser representado, Cordel Encantado 
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apresenta um cenário lúdico, colorido e alegre. 

A narrativa de Cordel Encantado faz parte de uma formação discursiva tributária 

das lutas político-culturais em defesa da diversidade cultural, da identidade e das culturas 

populares e tradicionais, que se fazem presentes na contemporaneidade. Dentro de um 

contexto em que as vozes da diferença falam mais alto esta telenovela apresenta-se como um 

dos discursos da atualidade que ganham visibilidade.  

 Nesse sentido, ao analisar o enredo e os personagens de Cordel Encantado 

percebe-se que estes configuram uma economia dos bens simbólicos sertanejo-nordestina, 

pressuposto analisado por Alves (2009) em sua tese de doutorado. Assim, pergunta-se: Que 

bens simbólicos associados ao imaginário nordestino estão presentes nesta telenovela? Em 

que medida esses diversos códigos verbais e visuais funcionam como operadores totêmicos 

que permitem acessar o Nordeste? 

 Cordel Encantado faz referência a um conjunto de bens simbólicos nordestinos, 

que inventaram o Sertão, atribuindo-lhe significações. Assim, esta obra confirma a existência 

de um território de signos compartilhados sobre o Nordeste, que foram sendo construídas ao 

longo dos anos, no interior de diversos meios de comunicação. No entanto, ressignifica a 

cultura nordestina, trazendo um colorido que lhe dá nova vida.  

Assim, estão presentes no enredo desta telenovela desde Euclides da Cunha, até 

Graciliano Ramos, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas (1956). 

Este último encontra-se mitificado através da personagem Doralice, que chegou a se vestir de 

homem para ingressar no bando de justiceiros chefiados por Jesuíno, lembrando em tudo, 

inclusive na caracterização, a personagem Diadorim.  

 Na primeira cena: em Seráfia do Norte, rei Augusto dorme e sonha com uma 

bola de fogo cruzando os céus, caindo sobre a terra e incendiando tudo ao seu redor. Em 

Brogodó, um profeta anuncia uma profecia: “O fogo, a chuva/Açucena e flor são o sinal que 

eu estava esperando/No fogo, o poder de um rei que vai chegar de longe/Na chuva a fartura 

que vai tirar a dor do sertão/Na flor vermelha uma açucena/A riqueza de um novo tempo que 

o rei vai trazer”. 

 Além de refletir o universo de superstições nordestinas do qual o folclore faz 

parte, esta passagem proferida por Miguézim logo na primeira cena da obra conecta diversos 

significados e significantes, que disseminam sentidos impregnados na cultura popular 

nordestina. Assim, fogo, chuva e flor são significados, e /o poder de um rei que vai chegar de 

longe, a fartura que vai tirar a dor do sertão, e na flor vermelha uma açucena/ são seus 

respectivos significantes.     
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 A legitimação da cultura sertanejo-nordestina é outro ponto importante que foi 

explorado na narrativa. A partir do momento em que as verdadeiras identidades do casal 

principal, Jesuíno e Açucena, são reveladas: ela, princesa do reino de Seráfia, e ele, filho do 

rei do cangaço primeiramente, e depois herdeiro direto de Serafim Dávilla, ambos passam a 

renegar  a condição recém –descoberta em seus discursos , abdicando de uma vida de luxo em 

prol da vida simples no sertão. 

 No capítulo de 27/08/2011, o rei Augusto vai até a casa de Jesuíno lhe 

comunicar que ele é o primeiro na linha sucessória ao trono de Seráfia, exigindo que este se 

mude para lá e assuma sua posição. Diante disso Jesuíno falou: “Eu não quero nada dessa 

história de ser rei não. Eu quero ficar aqui em Brogodó, mais Açucena, cuidando dos nossos 

menino, tocando a nossa rocinha, cuidando dos nossos boi. Isso sim que é vida pra mim”.  

Esse discurso aciona um repertório de símbolos associados à vida rural, como a roça e o boi, e 

fazendo uso incorreto da gramática portuguesa, presta-se a legitimar a identidade sertaneja e à 

afirmação de um estilo de vida nordestino.  

 Perez (2012) realizou uma pesquisa para entender quais são os valores sociais 

compartilhados na região Nordeste e sua relação com a construção da identidade regional. 

Pretendia-se entender os pontos de contato entre as tendências comportamentais globais e os 

valores manifestados e o impacto nas relações de consumo a partir do projeto “Observatório 

de Tendências”.  

Sugerimos verificar como foi produzida e representada uma identidade nordestina 

em Cordel Encantado a partir do conjunto de características comuns que Perez (2012) 

identificou na identidade nordestina.  Após extensa pesquisa empírica em diversos estados 

nordestinos, ela concluiu que apesar das imensas diferenças entre os estados, há sim uma 

identidade unificadora, uma identidade nordestina presente na relação com o sol, na 

intensidade cromática; na religiosidade marcante; na diversidade artística; no gosto pela festa 

(e pelo forró); na gastronomia das misturas, na linguagem oral pulsante, na linguagem 

edulcorada que encanta e no machismo transbordante. 

Iniciando pela relação com o sol, que de acordo com Perez (2012) “Está 

materializada pela cotidiana valorização da exposição ao sol e a naturalidade com que 

transitam pelo calor intenso, enaltecendo-o... Também valorizam a claridade, a luminosidade, 

a energia, as poucas roupas, características comuns na cultura praiana”(PEREZ, 2012, p. 07). 

Cordel Encantado exibe a maior parte das suas cenas sob a luz do dia. As roupas dos 

habitantes de Brogodó são leves e coloridas.  

O tom solarizado, já explicitado, que é utilizado na iluminação e na imagem de 
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Cordel Encantado, mesmo sendo um resíduo da Idade Média, também é marcante da 

identidade nordestina. Este tom solarizado é marcante também nos figurinos dos personagens 

que vivem em Brogodó e nos cenários e objetos de cena em geral, o que foi que justifica a 

preocupação da diretora Amora Mautner: “A gente fez um trabalho de palheta, para chegar às 

cores que queríamos usar na novela. Isso é uma coisa que a gente vê no ar, e, por isso, é o que 

eu mais me concentro: manter esse look, esse conceito” (SITE, 2011). O sol não é inspiração 

apenas para as cores, mas também conduz o telespectador, mesmo que inconscientemente, ao 

imaginário sertanejo. 

De acordo com Perez (2012) “A intensidade cromática é outro traço comum 

independente do estado nordestino investigado” (PEREZ, 2012, p. 08). Assim, na produção 

do cenário de Cordel Encantado, de acordo com o cenógrafo João Irênio (2013) no prédio da 

prefeitura foram usadas cores abertas e fortes e objetos grandes. E de acordo com a produtora 

de arte, Ana Maria Magalhães, foram escolhidos para os divertidos cenários sertanejos 

elementos coloridos, rústicos e tipicamente brasileiros. 

“A religiosidade é um forte traço da identidade nordestina ainda que as 

manifestações sejam bastante diversas nos distintos Estados. É uma religiosidade que não é 

discreta ou íntima, ao contrário, é plástica, pública, intensa e expositiva” (PEREZ, 2012, 

p.08). O personagem de Miguézim representa a religiosidade em Cordel Encantado. O profeta 

Miguézim se dedica a ajudar os pobres e necessitados, e previu a existência de novos tempos 

prósperos para os habitantes do sertão nordestino.  

Vassalo (1993, p.63) lembra que após a descoberta do Brasil passaram a 

conviver dois tipos de catolicismo no Nordeste deste país: o urbano, manifestado pela 

frequência à igreja, e o rural, resultante de adaptações decorrentes da ausência de padres. É 

neste último que o personagem de Miguézim se encaixa, trazendo conforto às pessoas.  

 

a religião é a única forma de consciência nos casos de população marcada 

pelo atraso cultural, isolamento, e analfabetismo, numa região de monopólio 

de terra, com monocultura voltada para o mercado externo, sumária divisão 

de classes e desigual divisão da terra – herança evidente das capitanias, 
sesmarias e escravidão (Vassalo, 1993, p.62-63). 

  

 

A diversidade artística também é outro traço da identidade nordestina apontado por 

Perez (2012). Em Cordel Encantado ela é claramente identificada nos cenários, com 

elementos artesanais, e no figurino, com as saias bordadas das moças. A xilogravura e a 

literatura de Cordel, mesmo sendo elementos já identificados como residuais, também 
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assinalam a emergência da representação da identidade nordestina, comprovando que um 

mesmo elemento pode ser residual e emergente, dependendo da perspectiva em que é visto.  

 

A diversidade artística é outra marca do nordestino. Da cerâmica figurativa, 

passando pelos entalhes da madeira, trabalhos em pedra sabão, papel 

marche, as rendas e bordados, mas também pela xilogravura, pela vasta 
literatura, pelo cordel, pelo repente, pela música variada, pelas infinitas 

danças, pelos mamulengos e gigantes de Olinda (PEREZ, 2012, p. 10) 

  

Outro traço marcante do nordestino são as festas. “A festa é um traço muito 

marcante do povo nordestino. Das religiosas como o famoso São João e sociais diversas, até 

as mais dionisíacas e profanas: o Nordeste é uma festa” (PEREZ, 2012,p.10). Em muitos 

capítulos de Cordel Encantado os personagens iam a forrós e festas típicas da região, que 

eram realizados, em grande parte, no bar do Seu Zenóbio e da Dona Florinda.  

“A gastronomia baseada nas misturas é outro importante traço identitário do 

nordestino” (PEREZ, 2012, p.11). A gastronomia nordestina está fortemente representada na 

figura da personagem Maria Cesária, que é apresentada como a melhor cozinheira da região. 

De acordo com a produtora de arte, Ana Maria Magalhães:  

  

Na cozinha de Maria Cesária (Lucy Ramos), os doces e quitutes obedecem à 

tradição nordestina e são, para Ana Maria de Magalhães, o retrato do núcleo 

brogodense. Os famosos bem-casados, muito comuns na região, as tortas em 
forma de coração e os doces portugueses tomam forma pelas mãos da 

cozinheira e enfeitam não só o estômago de quem os prova como o cenário 

de ‘Cordel Encantado’(Magalhães, 2013).  

 

Segundo Perez (2012) “A linguagem edulcorada é outra característica comum 

dos nordestinos. O povo da região tem afetividade evidente. A fala mansa e doce pode ser 

encontrada nas expressões: meu rei, irmão (brother, na Bahia), um chêro” (PEREZ, 2012, 

p.12). Assim, termos como “Mainha”, “Painho” e “Oxe” são usados pelos personagens de 

Cordel Encantado constantemente ao longo da trama. 

O último traço da identidade nordestina identificado por Perez (2012) é o 

machismo: 

O machismo, infelizmente é um forte traço identitário nordestino. A frase 

“cabra macho sim, sinhô”, não é uma alegoria divertida e infundada. No 

geral, os papéis sociais do homem e da mulher são ainda bem definidos. A 
abertura para flexibilidade, como por exemplo, homem cozinhando ou 

cuidando dos filhos, mulher trabalhando é ainda muito inicial (PEREZ, 

2012, p. 13). 
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 Em Cordel Encantado identificamos esse machismo em diversos personagens 

masculinos, como Timóteo, que se considera o proprietário da irmã, e no direito de decidir até 

com quem ela se casará. E mesmo sutilmente o machismo se manifesta no protagonista, o 

mocinho Jesuíno, que pretendia sustentar Açucena com seu próprio esforço, e não 

considerava ela também trabalhar, a não ser em casa. Na fazenda do Coronel Januário há uma 

divisão bem clara de funções entre os sertanejos do sexo masculino e do sexo feminino: 

enquanto as mulheres cuidam de afazeres domésticos, os homens lidam com o gado e com a 

roça. 
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CONCLUSÃO 

 

(...) Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de 

grandes novidades, o tempo não para!   

Cazuza 

 

A metáfora que o poeta Cazuza usou para descrever o mundo, “um museu de grandes 

novidades”, poderia facilmente ser usada para conceituar nosso objeto de estudo: a telenovela. 

A cada telenovela que termina, outra se inicia sob o disfarce da “novidade”, prometendo 

surpresa e emoções diárias, quando de fato está repetindo uma série de recursos que deram 

certo anteriormente. Embora se reitere constantemente nenhuma novela é igual a outra, visto 

que a repetição, de acordo com Delleuze (2000), não é a volta do igual, e sim do diferente.  

Se toda novela renova de algum modo um recurso anteriormente utilizado, mas 

somente algumas são consideradas inovadoras é porque existe uma relação entre o tempo e a 

dinâmica sociocultural que propicia que um recurso seja percebido como diferente num 

momento. Às vezes um tema que se destaca é usado para guiar o enredo de uma novela num 

determinado período, mas cai na banalidade pouco depois da sua estreia, por vezes ainda a 

novela traz vários recursos de inovação na imagem, mas peca no texto.  

Concluímos que são diversos os fatores que influenciam na produção da diferença 

numa telenovela, afinal a coexistência de condutas e estilos de consumo na 

contemporaneidade demanda uma coexistência de modelos de produção. Cada modelo se 

repete ao extremo, mas sempre alterando algo. Investigamos, neste estudo, o desenvolvimento 

da telenovela brasileira, buscando analisar as suas transformações no que se refere ao 

processo de renovação do formato. 

 Identificamos diversas produções que ao longo do tempo apresentaram novidades no 

nível da narrativa, da linguagem televisiva e da temática abordada. A partir daí, concluímos 

que a telenovela brasileira apresenta uma trajetória fragmentada, marcada por rupturas e 

descontinuidades no seu fazer. E é graças à experimentação de novos recursos e 

procedimentos que ela é renovada constantemente, e assim, este produto midiático acompanha 

e está inserido nas lógicas de produção da sociedade de consumo.  

O problema de pesquisa sobre o qual nos detemos foi : Que elementos foram 

mobilizados para produzir uma estética da diferença na telenovela Cordel Encantado e se eles 

promoveram uma renovação na telenovela? Através dos estudos realizados e das entrevistas 

empíricas com a produção da novela constatamos que existe uma “estética da diferença” nesta 
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telenovela, mas ela não se dá por elementos inéditos, e sim por elementos repetidos que se 

articulam de maneira inovadora. 

Cordel Encantado narra a união de dois mundos muito distantes: Seráfia e Brogodó. 

No entanto, constatamos que sua proposta vai muito além. Ela sugere unir ideias, visões de 

mundo distintos, ideologias, identidades, meios de comunicação, gêneros, formatos, modos de 

narrar e de produzir imagens variadas. E é neste movimento de juntar o mesmo e o diferente 

que ela se realiza como uma obra singular no panorama audiovisual brasileiro.  

Quando Cordel Encantado foi apresentada pela primeira vez à direção da Rede 

Globo, em 2007, foi avaliado que aquele não era um bom momento para a produção de 

telenovelas de época. Em 2011, após seis anos sem exibir novelas de época no horário das 

seis, a Globo concluiu que era o momento ideal para produzi-la. A produção da diferença 

nesta telenovela foi favorecida por diversas condições: além de haver uma carência temporal 

na produção de novelas de época naquele momento, também havia carência em narrativas 

enfocando a cultura nordestina, e se configurava no país a emergência de uma classe C como 

consumidora. 

Neste estudo, buscamos compreender o processo de produção desta telenovela e, 

para isso, fomos seguindo as pegadas que seus produtores deixaram no percurso, através de 

processos de negociação de sentidos no âmbito da produção desta telenovela. “A rota é 

temporariamente mudada, o artista acolhe o acaso e a obra em progresso incorpora os desvios. 

Depois desse acolhimento, não há mais retorno ao estado do processo no instante em que foi 

interrompido”. (SALLES, 2011, p. 41). 

A diferença não existe, é criada. A percepção da diferença nesta novela só foi 

possível pela sua qualidade técnica superior, e pelo desempenho de uma equipe que ousou 

experimentar todas as ferramentas de que a emissora dispunha para criar seu conceito. Mas, 

principalmente, a diferença na produção de Cordel Encantado se deu a partir da repetição de 

um estilo de ruptura, inspirado no que Dias Gomes fez em novelas como Saramandaia e O 

Bem Amado, nos recursos cinematográficos que uma minissérie como “O Auto da 

Compadecida” trouxe, na abordagem lúdica da minissérie Hoje é dia de Maria, e no mundo 

da realeza representado na novela Que Rei Sou Eu. 

Todas essas obras lançaram mecanismos da diferença, que foram reaproveitados na 

produção de Cordel Encantado, sob uma nova embalagem e numa combinação única, que 

possibilitou a criação de uma “estética da diferença” nesta obra, caracterizada como 

mecanismo de produção do diferencial da telenovela brasileira, e identificamos as marcas do 

projeto poético da diferença em Cordel Encantado como sendo resultado de uma articulação 
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de formas culturais residuais, emergentes e dominantes, de acordo foi proposto por Williams 

(1979).  

Quando perguntadas se de algum modo renovaram a maneira de fazer telenovela, as 

autoras de Cordel Encantado respondem que não acreditam nisso. Duca Rachid considera que 

não fizeram nada do que o Dias Gomes e Janete Clair já não tivessem feito. Talvez com outro 

ritmo, com um apuramento técnico maior. E Duca Rachid diz não dá valor a esse enfoque de 

inovação atribuído ao trabalho delas, porque seu interesse é criar algo com qualidade, para a 

satisfação do público e para a sua satisfação como criadora. Se o criador só pensa em renovar 

e revolucionar pode acabar se perdendo e não se preocupando com o que realmente importa, 

de acordo com Rachid (2013): a qualidade. 

Na contemporaneidade, as inovações tendem a se realizar de fora para dentro. 

Vivemos numa estetização do cotidiano, um mundo imagético, que valoriza a aparência. A 

extrema estetização da produção de Cordel Encantado permitiu a emergência do diferente, 

num movimento em que tradição e inovação caminham juntas, tanto que a própria inovação 

torna-se tradição. A diferença, o novo, depende da embalagem. Numa sociedade de consumo 

os produtos assumem o compromisso de inovar. Assim, a somatória de formas residuais, 

dominantes e emergentes na obra Cordel Encantado, de modo semelhante ao que acontece na 

cultura midiática, permitiram um movimento criador singular, que uniu tradição com 

inovação. 

Foram encontradas algumas dificuldades durante o processo de desenvolvimento da 

pesquisa. Enfrentamos entraves burocráticos para chegar aos produtores de Cordel 

Encantado. Enviamos um projeto de entrevistas para a Globo Universidade, o departamento 

que cuida de pesquisas da Rede Globo, e mesmo tendo sido aprovado, houve uma demora na 

concessão das entrevistas, que dificultou e atrasou o desenvolvimento das análises da 

produção. As entrevistas  foram a nós encaminhadas alguns dias antes da entrega da 

dissertação: optamos por trabalhar o material e trazer para as análises conteúdos das 

entrevistas. No entanto, destacamos a dificuldade dada a exiguidade de tempo. 

 Quanto às limitações da pesquisa, nossa análise apresenta a possibilidade de haver 

uma “estética da diferença” na telenovela brasileira, pois analisamos apenas uma telenovela, 

mas não é conclusiva sobre o panorama das telenovelas produzidas no Brasil. A filosofia da 

diferença, que fundamenta nosso estudo, indica que a diferença é feita continuamente, num 

eterno devir, portanto a análise de Cordel Encantado pode ajudar a caracterizar a estética da 

diferença, mas não conceituá-la. Cordel Encantado é um exemplo de estética da diferença em 

2011, dentro de um contexto específico. 
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Para compreender o fenômeno da estética da diferença seria preciso mobilizar uma 

análise mais extensa, contemplando outras telenovelas, e comparando as diferenças de cada 

uma, para observar as características em comum desta estética e reuni-las no intuito de 

elaborar um conceito. Precisamos observar que a estética da diferença está inserida num 

processo, já que ela está em constante criação, como resultado de um eterno do devir, num 

eterno retorno do diferente. 

Neste momento, inovar em telenovela está associado a voltar-se para as bordas, para 

a classe C, promover os coadjuvantes a protagonistas, e enfocar as lógicas de uma cultura das 

bordas, como a nordestina. O deslocamento do centro para as bordas se configura como 

modelo neste momento. Mas, se as bordas ficarem muito tempo no centro isso também não 

poderá levar a exaustão? Talvez este seja um problema a ser investigado em uma nova 

pesquisa sobre as telenovelas contemporâneas, como Avenida Brasil e Cheias de Charme, 

veiculadas em 2012, um ano após a exibição de Cordel Encantado.   

Sempre vão coexistir vários modelos. Analisar uma novela num período determinado 

pode ser muito limitado para compreender o fenômeno de renovação, e conceituar a estética 

da diferença. A própria lógica da estética da diferença é a imanência, o que torna muito 

complicado de defini-la. Mais estudos precisam investigar essa estética, na tentativa de 

encontrar um conceito, pelo menos provisoriamente, mais acertado para ela. 

A “Estética da Diferença” e a “Estética da Repetição” são designações que partem de 

paradigmas teóricos distintos, no entanto, nascem de indagações sobre o mesmo fenômeno: a 

necessidade de renovação da sociedade de consumo. Na telenovela, por meio da mobilização 

de emoções diariamente repetidas, os produtores alimentam a “fome” do público pelo novo, 

principal produto midiático de consumo na sociedade brasileira, produzido em larga escala 

nos nossos tempos. Afinal, o novo é uma das noções mais valorizadas do nosso tempo: na 

telenovela, os capítulos e os núcleos dramáticos repetem a fragmentação e vão reciclando um 

repertório de “velhas novidades”. Neste contexto, reafirma-se a relevância de se investigar 

tanto a telenovela – produto midiático que acompanha o desenvolvimento da sociedade de 

consumo brasileira – quanto a repetição como diferença.  
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                                             ANEXOS 

 

 

 

Pesquisa Acadêmica 

Solicitante: Aliana Aires 

Escola Superior de Propaganda e Marketing 

Tema: Estratégias de Renovação da Telenovela: A Produção de Uma Estética da 

Diferença em “Cordel Encantado” 

Entrevistadas: Duca Rachid e Thelma Guedes (Autoras de “Cordel Encantado”) 

 

 

1. Esther Hamburguer observa que as telenovelas estão atravessando uma crise, em que 

o modelo estético realista e próximo do cotidiano que vinha sendo adotado com sucesso 

parece estar em decadência e avalia que “não sabemos se os brasileiros ainda desejam o 

realismo, mas é certo que se cansaram das novelas urbanas no eixo Rio - São Paulo” 

(HAMBURGUER 2011, p.93). Ela considera que o público gostaria de conhecer novas 

realidades e o aspecto regional antes desprezado ou caricaturado, e neste sentido ela 

aponta “Cordel Encantado” como uma alternativa. Vocês acham que essa mudança no 

desejo do consumidor de telenovela apontada por Esther Hamburguer pode explicar 

porque a Globo considerou 2011 o momento ideal para Cordel Encantado ser veiculada? 

 

Duca: Nós apresentamos Cordel Encantado em 2007, juntamente com outras quatro 

propostas. A história agradou logo de cara. Mas como era uma trama de época, e a emissora 

tinha avaliado que naquele momento a audiência estaria “cansada” das tramas de época, 

fizeram a opção por uma novela contemporânea, Cama de Gato, produzida em 2009. 

Thelma: Não acho que a Globo teve essa consideração. Na verdade, acredito que o público 

não esteja cansado de novelas realistas. Aliás, o grande sucesso da novela "Avenida Brasil" 

prova isso. “Avenida” foi bem realista! Talvez até naturalista! De fato, podemos nos 

perguntar por que duas novelas tão diferentes entre si, como “Cordel” e “Avenida Brasil, 

tenham agradado tanto, não é? 

2. Diante disso, podemos dizer que a recepção é pensada pela produção, ou seja, os 

produtores estudam as audiências sem ir a elas? Mas até que ponto as condições de 

produção são determinadas pelos anseios do público? Poderíamos dizer assim que 

Cordel surgiu de uma demanda pelo contra hegemônico? 

Duca: Na TV Globo, de maneira geral, quem propõe as histórias são os próprios autores. Os 

assuntos nascem dos interesses e desejos desses mesmos autores. Claro que também somos 

municiados de pesquisas sobre o perfil do público. No caso de “Cordel”, Thelma Guedes e eu 

já tínhamos vontade de fazer uma história sobre uma princesa perdida, quando tivemos acesso 

a uma dessas pesquisas que concluía que o público das seis tinha vontade de ver novela para 

“sonhar”. Isso reforçou nossa confiança na ideia. Quanto a tender a uma demanda contra-

hegemônica, eu diria que Thelma e eu já somos um pouco contra-hegemônicas. Ou seja, a 

gente tem interesse em assuntos e universos inabituais. 
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Thelma: A TV Globo sabe que não seria uma grande empresa se não desse absoluta liberdade 

criativa a seus autores. A criação só é possível se nasce de maneira genuína, de dentro para 

fora. Fico até espantada quando me deparo com pessoas que acreditam ser possível a criação 

artística a partir de pesquisas de "produtores". “Cordel Encantado” foi uma novela criada a 

partir de uma ideia nossa, que por sua vez surgiu a partir de nossas leituras, experiências 

pessoais, vivências, sentimentos. É assim que se cria uma novela! Tudo o que fiz na Globo até 

hoje foi assim. Temos ideias, passamos para o papel um resumo numa sinopse e depois 

escrevemos os capítulos. Nós solicitamos pesquisas para nos apoiarem. E às vezes a Globo 

apresenta pesquisas no intuito de estimular, mas nunca de propor nada, muito menos 

encomendar ou impor. Se isso acontecesse, pode acreditar que não daria certo! 

3. Há uma crise na teleficção? Ela, como produto midiático, precisa se renovar? 

Duca: Como falar em crise na teleficção depois do fenômeno “Avenida Brasil”? E veja que se 

tratava de uma novela contemporânea e “realista”. Acho que o produto novela no Brasil 

atingiu um grau de excelência que não se vê em nenhum outro país, em termos de trama e 

produção. Temos uma mistura de gêneros que não se vê em lugar nenhum. E uma acuidade na 

produção, que talvez só seja comparável a do cinema americano. E acredito que a nossa 

novela vem se renovando desde sempre. Pulamos dos melodramas cubanos, mexicanos, para 

autores que trouxeram para a telinha a realidade e a literatura brasileiras, como Walther 

George Durst, Túlio de Lemos, Dias Gomes, Bráulio Pedroso, Benedito Ruy Barbosa, Gabus 

Mendes, Ivani Ribeiro, e a grande Janete Clair! Tão inovadora! 

Thelma: Concordo com a Duca. Não sinto crise não. Sinto nenhuma crise! E os fatos estão aí 

para mostrar. Claro que a renovação se impõe, mas não como algo de fora pra dentro. A 

inovação é algo natural, que vem acontecendo sem precisar de nenhum alarde. Vejo sim 

muitos críticos, teóricos querendo há muito tempo alardear o fim da telenovela. E ela 

permanece cada vez mais forte. Além de “Avenida Brasil”, como a Duca citou, quero lembrar 

de "Cheias de Charme". Uma novela diferente, de grande qualidade e audiência. 

4. Estaríamos vivendo um momento propício à renovação? 

Duca: Acredito que estamos inovando já há algum tempo... 

Thelma: Todo momento é propício à renovação. O ato de criar é infinito. Criar é renovar. 

Mas vejo com ressalvas a obsessão pelo novo que costumo ver, principalmente em jovens 

criadores muito inexperientes. Porque nenhuma obsessão é benéfica. A renovação deve 

acontecer como resultado de experimentação. E a experimentação se faz a partir de algo que 

já existe e está fundamentado. O "novo" não existe. O "novo" vem do "velho". E o "novo" 

logo ficará "velho". Acabou de ser criado, já não é mais novo nem original. Então, não tem 

sentido ficar procurando o "novo" puro, o "original" que já não exista dentro de algo que não 

é original. Acredito no salto qualitativo, no salto dialético. Algo que "salta" de um trabalho 

que se faz sobre o que já ficou "velho", ou melhor, sobre a essência. A essência da criação não 

considera o tempo, nem pra frente nem pra trás. Ela É! Por exemplo, a essência do folhetim 

não é nova nem velha. E não fazemos uma novela nova sem os fundamentos do folhetim 

clássico. 

5. Cordel Encantado, de algum modo, renovou a maneira de se fazer telenovela? 

Duca: Não acredito nisso. Acho que não fizemos nada do que o Dias Gomes e Janete Clair já 

não tivessem feito. Talvez com outro ritmo, com um apuramento técnico maior.  

Thelma: Como a Duca, eu também não acredito que Cordel renovou nada. Nem dou tanto 

valor a esse enfoque sobre meu trabalho. Meu interesse é criar algo realmente, com qualidade, 

para a satisfação do público e para a minha satisfação como criadora. Se você só pensa em 

renovar, revolucionar, acaba se perdendo e não se preocupando com o que realmente importa: 

a qualidade. 

6. No site da telenovela, a diretora geral Amora Mautner explicou o conceito criado para 

a obra: sincronizar fotografia, atuação, cenografia, arte, figurino e caracterização em 
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um tom que misturasse real com fantasia. Supomos que para desenvolver esse conceito 

há uma série de negociações, diálogos e troca permanente entre os diversos profissionais 

envolvidos numa produção. Você acha que é isso mesmo? Pedimos que compartilhe 

alguma experiência dentro de sua área de atuação negociando com profissionais de 

outras áreas para desenvolver o conceito e a produção de Cordel Encantado. 

Duca: Sim, em geral a conceituação da novela é feita em conjunto com o diretor. O diretor 

não pode prescindir do autor, mesmo porque é o autor quem tem a história toda na cabeça, 

sabe qual vai ser seu encaminhamento. No caso de Cordel, avaliamos juntos, que a história, 

apesar de ser um conto de fadas, tinha que ter um tratamento “realista”. O público tinha que 

acreditar na emoção daquele rei que vinha de tão longe em busca de sua filha. No amor da 

princesa pelo filho do cangaceiro. Na paixão do príncipe pela princesa sertaneja. Pelo embate 

entre o rei europeu e o rei do cangaço, e também pelo sofrimento de Jesuíno por ser filho de 

cangaceiro e estar fadado a seguir o caminho do pai. Para isso fomos atrás de imagens 

“realistas”, gravamos num castelo na França, e também no delta do São Francisco, no 

Sergipe. Talvez esse tratamento visual, a beleza da arte, do figurino, do cenário, expliquem 

em boa parte o sucesso da novela. Talvez sem esse apuro do texto e da produção, o resultado 

fosse um programa “infantil”, no pior sentido da palavra. 

Thelma: Como a Duca disse, o trabalho em equipe é fundamental. Sobre a história do autor, 

se dá a conceituação da novela, em parceria com a direção. Por isso, autor e diretor precisam 

ser muito parceiros sempre. E todo o restante da equipe precisa estar integrado, pulsando no 

mesmo diapasão. Quando isso acontece o resultado é algo quase mágico, tudo se encaixa com 

naturalidade e o público recebe com entusiasmo. Porque tudo fica orgânico. Isso sempre 

aconteceu com a gente, mesmo nas novelas anteriores. Duca e eu, talvez por trabalharmos em 

dupla, sabemos negociar bem, desde o momento da criação. Mas essa negociação com as 

outras áreas em nossos trabalhos sempre funcionam de maneira tranquila. Ninguém costuma 

ficar muito apegado a um só ponto de vista. Temos tido a sorte de construirmos um diálogo, 

em que somos respeitadas, já que todos os outros profissionais sabem que a historia partiu de 

nós, existe na nossa imaginação. Mas, por outro lado, nos abrimos sempre para ouvir os 

outros. 

7. Cordel Encantado foi uma produção curta para o formato telenovela. Depois dela 

outras estão vindo com esse formato, mas ela foi a primeira. Quanto ao ritmo de 

produção e à gestão do tempo, de algum modo esse formato diferenciado tensionou as 

condições de produção e as pressões de tempo, dificultando o processo? 

 

Duca: Acho que é uma tendência a diminuição do número de capítulos das novelas. Isso 

porque é impossível manter um nível de excelência de texto e de produção em todos os 200 e 

tantos capítulos de uma novela! Não vejo nenhum nível de tensão ou pressão maior em Cordel 

do que em outros trabalhos. Em toda novela passamos por isso. As nossas novelas são mais 

trabalhosas sim, porque nossas histórias têm muita ação. A gente não gosta de “trama de 

gabinete”. Cordel era uma trama rural, com cangaceiros, bandoleiros, desde o início sabíamos 

quer iria dar trabalho.  

Thelma: A Duca já respondeu belamente! Nada a acrescentar! 

 

8. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas para a realização da sua atividade 

específica na rotina de produção desta telenovela? 

Duca: As mesmas de qualquer novela: o maior desafio para o escritor é manter um bom nível, 

surpreender o público minimamente e prender sua atenção em todos os capítulos da novela. 

Que são muitos! 

Thelma: Como a Duca disse, é isso! Nossa dificuldade é sempre a mesma em todas as 

novelas: manter o nível do trabalho, tecer o nosso fio criativo, enrolando e desenrolando as 
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tramas, sem perder o ritmo, mantendo tudo amarrado, com emoção e brilho criativo. E tudo 

isso levando em conta a correria para entregar os seis capítulos semanais e não perder a frente 

em relação à produção. Dar material com antecedência para que a produção e direção tenham 

tempo de manter a qualidade do que está escrito. Apesar de Cordel Encantado ter sido uma 

novela considerada curta, 143 capítulos ainda é muita coisa pra escrever! Cada capítulo de 

uma novela das seis tem em média 25 páginas. Temos que trabalhar muitas horas por dia 

quando a novela está no ar. Passamos o dia todo em função da novela, dormimos pensando 

nela, só falamos sobre essa história. É um trabalho de muito tempo, já que começamos a 

trabalhar na historia pelo menos um ano antes. Um trabalho extenso e intenso. Uma rotina 

pesada, apesar de prazerosa, principalmente quando vemos um produto bom no 

ar! 

 

9. Conte um pouco sobre as etapas do seu processo criativo dentro da área que 

você executou na produção de Cordel Encantado? 

 

Duca: A ideia de uma novela se dá de maneiras muito diferentes: às vezes, é uma cena que 

leva você a pensar a história, uma situação dramática, um personagem, um universo, uma 

música, uma leitura, uma vivência, um “flash”. A partir daí você começa a construir a história 

central, depois as paralelas, que têm por função ajudar a contar essa história central. No caso 

de Cordel, as histórias paralelas eram muito importantes. Todos os personagens estavam 

envolvidos com a história central, ou contra ou a favor da princesa perdida. Feita a sinopse, 

começamos a dividir a história em capítulos. Fazemos um mapeamento do final de cada um 

dos capítulos, do primeiro ao último, com todas as viradas da história central e também das 

paralelas. Depois, Thelma e eu montamos as escaletas (a estrutura dos capítulos cena a cena) e 

passamos para nossos colaboradores. Dividimos as cenas entre eles, de acordo com a 

excelência do diálogo de cada um: tem aquele que é melhor de humor, o que faz bem as cenas 

românticas, etc. Também pedimos ideias para a trajetória dos personagens, dentro do que foi 

previsto por nós. A Thereza Falcão, nossa coautora pega as cenas de todos e monta a primeira 

versão dos capítulos. Esses capítulos passam por mim, que faço a primeira revisão e depois 

pra Thelma, que faz a segunda. Em seguida todos leem e dão palpites, fazem críticas, que 

podemos acatar ou não, fazendo mais alterações nos capítulos. Ou seja, muita gente trabalha 

no capítulo antes que vá para a produção. 

Thelma: No dia a dia é assim: Duca e eu nos reunimos diariamente num flat, começamos por 

volta das 9 horas da manhã, para criar a estrutura de cada capítulo e mandamos para os 

colaboradores no final do dia, por volta das 18 horas. Às 18h30 assistimos juntas o capítulo 

no ar e discutimos sobre o que vimos. Pensamos no que está funcionando ou não, etc. Depois 

vamos pra casa e, enquanto a Duca está fazendo em casa a primeira revisão e cortes do 

capítulo que recebemos com as cenas dos colaboradores, eu estou fazendo a segunda revisão e 

cortes do que ela já revisou. Terminamos e mandamos para os colaboradores, que além de 

escrever suas cenas, têm que ler de novo essa versão do capítulo revisada por nós...e assim 

vai. Todo mundo, inclusive a pesquisadora, nos manda sugestões. Somos criadoras, mas 

também operárias da criação. Às vezes me sinto cigarra, às vezes formiga. Muito bom, porque 

a humildade da formiga ajuda a equilibrar a arte da cigarra. 

 

10. A mídia em geral enxergou Cordel Encantado como uma telenovela diferente das 

demais. No seu ponto de vista, houve um espaço de criação diferenciado na rotina de 

produção? 

Duca: Talvez a direção e a produção possam responder melhor essa pergunta. A gente fez a 

novela do nosso jeito de sempre. 
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Thelma: Sempre senti um espaço de criação amplo na Globo. E a rotina, como a Duca disse, 

foi a mesma. 

11. No meu trabalho eu chamo de estética da diferença o diferencial atribuído a esta 

telenovela a partir da mobilização recursos técnicos, visuais e narrativos que permitem 

construir uma linguagem renovada em Cordel Encantado. Você concorda com esse 

conceito? Se sim, como você entenderia esse conceito? 

 

Duca: Acho que já respondi essa pergunta quando falei de nossa opção por contar esse conto 

de fadas de maneira “realista”.  

Thelma: Acredito que os recursos técnicos, visuais e narrativos serviram ao que este projeto 

pedia. Sim, como a Duca disse, houve uma escolha pela estética realista para colocar no ar um 

"conto de fadas". A estética realista era no sentido de fazer com que o público entrasse na 

história, acreditasse e se envolvesse de verdade. Mas ao mesmo tempo, a estética da novela 

mantinha um pé no sonho, ao, por exemplo, idealizar o cangaceiro. Acredito que tivemos um 

bom resultado justamente porque não houve esta intenção "externa" de renovação. Todos 

tiveram um empenho enorme, uma imensa mobilização para aprofundar o olhar, a fim de 

"servir" ao que a história realmente pedia. Acredito que o que você chama de "estética da 

diferença" só é possível ao se mobilizar todos os recursos disponíveis, tudo o que os criadores 

têm na mão, mas tudo mesmo, pra criar a obra com verdade, para ela atingir o receptor dela. 

Todos têm que pensar em como essa obra vai comunicar, como ela vai atingir a cabeça, o 

coração e a alma daquelas pessoas que vão vê-la no ar. Todos têm que querer falar de verdade 

com o telespectador. E para isso têm que servir a essa ideia integral e profundamente. Isso pra 

mim é que faz a diferença. 

12. Que fontes foram usadas para fazer a pesquisa de Cordel Encantado e por 

que estas foram selecionadas? 

Duca: Os contos de fada, os grandes folhetins de amor e aventura, os mitos do cangaço, os 

personagens históricos, tudo isso cabia na nossa história, cujo enredo vem do cordel 

nordestino, que trata dos mais variados assuntos.  

Thelma: Todas essas referências que a Duca citou já faziam parte das nossas vivências 

anteriores. Somos apaixonadas por literatura e temos profunda admiração e 

respeito pelo povo nordestino e sua cultura. 

13. Trabalhar numa narrativa fantasiosa é mais fácil ou mais difícil que trabalhar numa 

narrativa realista? A responsabilidade é maior, menor ou igual? 

Duca: O trabalho é o mesmo, seja uma novela realista, uma fábula, uma trama de época ou 

contemporânea. A responsabilidade é sempre enorme! Com Cordel o risco talvez tenha sido 

maior, pelo que já citei acima: apesar de ser um conto de fada, o público tinha que acreditar 

naquela história, se emocionar com ela. Tinha que ser uma novela de verdade, não um 

programa infantil.  

Thelma: Concordo com a Duca que as dificuldades sejam as mesmas e que os riscos tenham 

sido até maiores. Mas confesso que o maior espaço para a "reinvenção da realidade" é mais 

estimulante pra mim do que estar presa pelas premissas da realidade comum e diária. 

 

14. Numa telenovela de época o consumo de produtos é menor, mas em Cordel 

Encantado percebemos que em alguns momentos até as coleções de moda se inspiraram 

no estilo trazido pela novela, de qualquer modo esse processo é bem mais sutil que nas 

novelas contemporâneas. Em Cordel Encantado, o que mais vendeu? Esses formatos 

inovadores são economicamente viáveis? 

 

Duca: Informalmente, muita gente me procurou querendo saber onde encontrar a medalhinha 

de Santa Eudóxia de Açucena, suas saias de renda e de pano de rede. Crianças pediam 
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bonequinhas de Açucena nas versões sertaneja e princesa. O mesmo se deu com a personagem 

de Maria Cesária, que de cozinheira virou rainha. Pediam também bonecos do rei, da rainha, 

da duquesa, do Capitão Herculano, do príncipe. Muitos queriam os adereços, braceletes, 

anéis, colares, enfeites de cabelo de Úrsula. A indústria da moda capitalizou isso sim: surgiu a 

moda dos anéis duplos da duquesa, que vendem até hoje!  
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Pesquisa Acadêmica 

Solicitante: Aliana Aires 

Instituição: Escola Superior de Propaganda e Marketing 

Tema: Estratégias de Renovação da Telenovela: A Produção de Uma Estética da 

Diferença em “Cordel Encantado” 

Entrevistado: Flávio Nascimento (Diretor de Produção de “Cordel Encantado”) 

 

 

1. Esther Hamburguer observa que as telenovelas estão atravessando uma crise, em que 

o modelo estético realista e próximo do cotidiano que vinha sendo adotado com sucesso 

parece estar em decadência e avalia que “não sabemos se os brasileiros ainda desejam o 

realismo, mas é certo que se cansaram das novelas urbanas no eixo Rio - São Paulo” 

(HAMBURGUER 2011, p.93). Ela considera que o público gostaria de conhecer novas 

realidades e o aspecto regional antes desprezado ou caricaturado, e neste sentido ela 

aponta Cordel Encantado como uma alternativa. Vocês acham que essa mudança no 

desejo do consumidor de telenovela apontada por Esther Hamburguer pode explicar 

porque a Globo considerou 2011 o momento ideal para Cordel Encantado ser veiculada? 

 

Não acreditamos que houve essa consideração. A sinopse da novela, que foi elaborada pela 

Duca e Thelma, já tinha sido apresentada anteriormente. Na situação, foi escolhida uma 

produção que retratava o momento atual (“Cama de Gato”), pois o horário das seis vinha com 

uma sequência de novelas de época, e isso poderia acabar cansando o público. Além do mais, 

desde o início da década de 1970 que a Rede Globo contempla todos os gêneros e suas 

respectivas estéticas na produção de novelas. Prova disso é que, durante a exibição de “Cordel 

Encantado”, a novela das 21h era “Insensato Coração”, um texto com muitas críticas sociais. 

Também tivemos, em 2012, o sucesso de “Avenida Brasil”, uma novela com forte tom realista 

e que serve de excelente contraponto à consideração acima. 

 

3. Diante disso, podemos dizer que a recepção é pensada pela produção, ou seja, os 

produtores estudam as audiências sem ir a elas? Mas até que ponto as condições de 

produção são determinadas pelos anseios do público? Poderíamos dizer assim que 

Cordel surgiu de uma demanda pelo contra hegemônico? 

 

 Estamos sempre produzindo os nossos conteúdos pensando no nosso público. Não há como 

ser diferente, a Rede Globo estabelece um diálogo com seus telespectadores. E temos que 

estar atentos aos anseios deles. Não podemos desconsiderar o que o público quer ver no 

horário em questão. Isto é, o que ocorre é uma via de mão dupla. Entregamos novidades para 

a nossa audiência, e junto recebemos o retorno do que devemos aperfeiçoar. 3. Há uma crise 

na teleficção? Ela, como produto midiático, precisa se renovar? Não acreditamos que haja 

uma crise no gênero. A telenovela, assim como qualquer produto midiático, precisa se renovar 

sempre, mas isso ocorre de forma natural. E a Rede Globo está atenta a esta questão para 

manter a alta qualidade de nossa programação. Temos áreas na empresa que pensam no 
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desenvolvimento de novos formatos e de produtos inovadores, no aperfeiçoamento de nossos 

processos de produção. Inovação está no DNA da Rede Globo. Se assim não fosse, a 

telenovela brasileira, em particular a produzida pela Rede Globo, não estaria de maneira tão 

intensa nos lares brasileiros e, em especial, amplificando-se pelo mundo a ponto de servir de 

modelo para a produção estrangeira.  

 

4. Estaríamos vivendo um momento propício à renovação? Conforme já sinalizado, não há um 

momento propício à renovação. Estamos, constantemente, inovando. Diga-se de passagem, 

desde 1970. 5. Cordel Encantado, de algum modo, renovou a maneira de se fazer telenovela? 

Toda obra, de alguma forma, renova o gênero: seja com o debate de temas antes não 

abordados na televisão, seja com uma mudança estética, seja com o roteiro. Acredito que uma 

grande contribuição de “Cordel” foi a gravação em 24 quadros (ao invés dos 30 quadros por 

segundo, habituais na televisão), implementada pelo Ricardo Waddington. Esta mesma 

qualidade de imagem já havia sido utilizada na série “A Cura”. “Cordel Encantado” foi a 

primeira novela com esta tecnologia.  

6. No site da telenovela, a diretora geral Amora Mautner explicou o conceito criado para 

a obra: sincronizar fotografia, atuação, cenografia, arte, figurino e caracterização em 

um tom que misturasse real com fantasia. Supomos que para desenvolver esse conceito 

há uma série de negociações, diálogos e troca permanente entre os diversos profissionais 

envolvidos numa produção. Você acha que é isso mesmo? Pedimos que compartilhe 

alguma experiência dentro de sua área de atuação negociando com profissionais de 

outras áreas para desenvolver o conceito e a produção de Cordel Encantado.  

 

Sim, é isso mesmo. Temos que, a todo momento, dialogar com os membros das outras 

equipes, garantindo o alinhamento dos profissionais. É a integração entre as mais diferentes 

áreas de produção que nos trará um resultado final satisfatório. Se isto ocorre de forma 

natural, melhor ainda. Em “Cordel Encantado”, era clara a sintonia entre as autoras, os 

diretores, a equipe de produção e o elenco. Sabíamos que estávamos num projeto muito 

especial, com uma ótima receptividade do público, o que nos motivava a fazer sempre o nosso 

melhor trabalho. 7. Cordel Encantado foi uma produção curta para o formato telenovela. 

Depois dela outras estão vindo com esse formato, mas ela foi a primeira.  

 

Quanto ao ritmo de produção e à gestão do tempo, de algum modo esse formato diferenciado 

tensionou as condições de produção e as pressões de tempo, dificultando o processo? 

Não, estamos acostumados a trabalhar num ritmo intenso de produção. Independente do 

número total de capítulos da novela, temos que entregar, diariamente, um alto número de 

cenas gravadas. E temos estrutura e equipe para isso. Não acreditamos que em “Cordel” havia 

uma diferença muito grande, em comparação às outras obras, visto que o número de cenas por 

capítulo era o mesmo de qualquer novela das 18h. Por fim, lembro a você que “Cordel 

Encantado” não foi a primeira novela de formato curto. Isto ocorre, ao menos na Globo, desde 

1975. Helena, O Noviço e Senhora foram novelas que tiveram menos de 100 capítulos, por 

exemplo. O que determina, basicamente, o tamanho da produção é a história que o autor 

deseja contar (ajustado com a grade televisiva, claro).  

 

8. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas para a realização da sua atividade 

específica na rotina de produção desta telenovela? Acredito que nosso maior desafio 

foram as gravações dos primeiros episódios de “Cordel Encantado”, que apresentaram 

ao público o reino de Seráfia e o sertão de Brogodó. Primeiramente, em janeiro de 2011, 

fomos à França, e lá filmamos algumas cenas no Castelo de Chambord. Durante uma 

semana, o Ricardo Waddington e a Amora Mautner dirigiram cenas extensas, com mais 
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de 200 figurantes e numa temperatura abaixo de zero. Em março, embarcamos para 

Canindé de São Francisco, em Sergipe e Olho d’Água do Casado, em Alagoas. Neste 

local, gravamos por quatro dias nas paisagens áridas do Nordeste. Estas gravações 

exigiram muito da equipe, mas ficamos satisfeitos com o resultado obtido. 

 

9. Conte um pouco sobre as etapas do seu processo criativo dentro da área que você 

executou na produção de Cordel Encantado. 

 

De forma geral, as diferentes equipes dentro da produção pensaram em novidades para 

“Cordel Encantado”. Abaixo, colocamos algumas informações importantes de cada equipe de 

produção, para compreender como foi o processo criativo em “Cordel Encantado”: 

A preparação dos atores 

Preparadora de elenco Paloma Rian: “A realeza de Seráfia chega ao sertão brasileiro e há, 

num primeiro momento, uma estranheza por ambas as partes. Um universo não conhece o 

outro. A gente trabalhou essa percepção. Fizemos exercícios para compreender esse 

sentimento em relação ao novo”. 

Com Bruno Gagliasso, que interpreta o perverso Timóteo Cabral, foi preciso controlar a 

ansiedade e trazer à tona o lado obscuro do ator. Na composição do personagem, Bruno utiliza 

uma bengala que foi muito usada por Paloma para trabalhar o ar de superioridade de Timóteo. 

Durante a preparação, Bruno acabou sugerindo que Timóteo toque os outros personagens com 

a bengala. 

Assim como Bruno, Bianca Bin e Cauã Reymond tiveram aulas de montaria em um rancho 

em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. 

O trio de forró da novela também suou a camisa para dar o tom musical da cidade fictícia de 

Brogodó. Glicério Rosário (Setembrino), Mouhamed Harfouch (Farid) e Marcello Novaes 

(Quiquiqui) tocam, respectivamente, triângulo, acordeón e zabumba em ‘Cordel Encantado’. 

Intérprete do gago Quiquiqui, Marcelo contou com a ajuda de uma fonoaudióloga e de amigos 

que possuem o problema para compor o personagem. “Além da fala, trabalhei também a 

questão física e o humor do gago”, explica Marcelo. 

Cenografia 

Como a história é uma narrativa mítica, os profissionais da cenografia não tiveram que se 

prender fielmente a uma época específica. Todos utilizaram uma pesquisa sobre o período da 

transição entre os séculos XIX e XX que serviu apenas como referência. Depois de uma 

leitura minuciosa da sinopse, a equipe comemorou a possibilidade de poder conjugar 

elementos de diversas épocas e lugares. 

João Irênio: “Encomendamos material de Pernambuco, de Recife, de Belo Horizonte, 

Tiradentes e João Pessoa. Brogodó é a cara do sertão, do interior, é um mini Brasil, com todas 

as suas relações e enrolações”. 

A equipe de quatro cenógrafos e dez assistentes utilizou o palácio da prefeitura local para 

brincar com a insistência dos moradores de Brogodó em imitar os hábitos e costumes da 

realeza. Cores abertas e fortes e objetos grandes caracterizam o mau gosto típico de tal 

deslumbramento. O cenário só podia ser engraçado e descombinado, como os personagens 

que transitam por ali. 

Na casa da fazenda de Januário Cabral (Reginaldo Faria), que ocupava uma área de seis mil 

metros quadrados, a cenografia utilizou uma espécie de gradil nas janelas para demonstrar o 

poder que o coronel tem de aprisionar as pessoas a sua volta. No quarto de sua filha Antonia 

(Luiza Valdetaro), uma grande gaiola aberta e coberta por flores representa o sentimento da 

menina, que se sente presa à fazenda e às ordens do pai. Nas paredes, uma tela que dá 

profundidade e amplitude simboliza os olhos de Antonia (Luiza Valdetaro) pela janela. 
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Além da de Brogodó e da fazenda do coronel, uma terceira cidade cenográfica foi montada. 

Na de Vila da Cruz, comunidade fundada pelo profeta Miguezim (Matheus Nachtergaele), a 

equipe de cenografia utilizou pau a pique, sapê e restos de madeira para construir os casebres 

de Bartira (Andreia Horta) e de Miguezim (Matheus Nachtergaele) e a igreja de Vila da Cruz. 

João Irênio: “A construção dessa cidade cenográfica especificamente foi um trabalho 

complicado, mas que valeu muito a pena. É praticamente uma escultura feita à mão, porque 

tivemos que adaptar muita coisa que já existia no local” 

 

Produção de Arte 

 Quando recebeu a sinopse de ‘Cordel Encantado’, a produtora de arte Ana Maria de 

Magalhães ficou bastante assustada, já que teria não só que produzir dois universos opostos e 

muito específicos, como também conjugá-los em diversos momentos da trama. Depois de 

uma vasta pesquisa sobre monarquias, cangaço e sertão, a equipe, que conta com seis 

produtores assistentes, passou a ver a novela como um grande teatro de cordel. 

Ana Maria: “Simbolizamos a realeza com a cortina clássica de um teatro, essa vermelha, 

bonita, volumosa. E o sertão ganhou a cortina de chita, colorida, alegre e cheia de vida” 

A equipe de Ana Maria recorreu ao Consulado da Bélgica para tirar dúvidas sobre o protocolo 

de uma família real. Detalhes sobre como se sentam à mesa, quem é servido primeiro e como 

se posicionam em uma reunião foram importantes. “O Brasil não teve uma monarquia com 

tanto requinte e nós precisávamos dar pompa à realeza de Seráfia”, explicou a produtora. 

Durante as gravações no Vale do Loire, na França, malas, armas, prataria, louças, baús e 

tapetes foram alugados de antiquários locais. A equipe gravou inclusive com a mesma 

carruagem utilizada no filme “Maria Antonieta”, de Sofia 

Coppola. Para as cenas da batalha entre Seráfia do Norte e Seráfia do Sul, a produção alugou 

as selas dos cavalos dos reis, que, por serem muito específicas e de difícil reprodução, foram 

emprestadas e trazidas para o Brasil. Mas muito material foi também levado daqui: ao todo, 

oito caixas cheias de bandeiras e lanças partiram para as gravações na França. 

A única referência do passado que Açucena (Bianca Bin) carrega é um cordão de ouro com a 

medalha de Santa Eudóxia. Para Ana Maria, este é um elemento-chave da família real. O 

adereço foi reproduzido por sua equipe com cuidado, para que o telespectador perceba que 

essa é uma peça importante na condução da trama. 

Para os divertidos cenários sertanejos foram escolhidos elementos coloridos, rústicos e 

tipicamente brasileiros. Muitos deles, por serem de época, já não existem e precisaram ser 

fabricados pela produção de arte. “Quase tudo o que usa Farid foi feito por nós”, comenta Ana 

Maria, se referindo ao personagem de Mouhamed Harfouch. A produtora conta que a malinha 

do barbeiro itinerante e suas tesouras, boticões e navalhas foram desenhados e criados por 

seus assistentes. Para o acampamento de Herculano (Domingos Montagner), foram 

providenciados espelhos, pedaços de couro, tecidos e até uma máquina de costura para fazer 

jus à vaidade dos cangaceiros. 

Na cozinha de Maria Cesária (Lucy Ramos), os doces e quitutes obedecem à tradição 

nordestina e são, para Ana Maria de Magalhães, o retrato do núcleo brogodense. Os famosos 

bem-casados, muito comuns na região, as tortas em forma de coração e os doces portugueses 

tomam forma pelas mãos da cozinheira e enfeitam não só o estômago de quem os prova como 

o cenário de ‘Cordel Encantado’. 

 

Figurino 

 Depois de pesquisarem mais de nove gigabytes de material e de assistirem a mais de 40 

filmes, as figurinistas Marie Salles e Karla Monteiro começaram a desenvolver o figurino de 

‘Cordel Encantado’. O ponto inicial do trabalho foi a sinopse que definia quem eram os 
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personagem. A partir do texto de Duca Rachid e Thelma Guedes, elas saíram atrás de 

referências. 

Marie Salles: “O grande fio condutor do nosso trabalho é a história, o texto tão rico das 

autoras dá asas à imaginação. É lá, na imaginação, onde Seráfia se localiza, e isso nos dá 

liberdade criativa. É um presente poder fazer um trabalho assim”. 

Além do próprio imaginário das autoras, elas lançaram mão do da equipe, que conta com oito 

pessoas e com uma participação muito especial. “O filho da Marie, de nove anos, por 

exemplo, desenhou para a gente como ele imaginava um rei. Daí veio nossa grande referência 

para o Augusto (Carmo Dalla Vecchia)”, conta Karla, que complementa: “Isso não quer dizer 

que os personagens não sejam reais, eles são e muito. Eles foram muito bem construídos e 

têm personalidades muito bem definidas”. 

Por se tratar de uma novela de época, a maior parte das roupas e acessórios foi produzida na 

Central Globo de Produção. As poucas peças compradas sofreram grandes intervenções e 

receberam aplicações. Os destaques são a extensa variedade de chapéus, as joias do reino de 

Seráfia e o trabalho artesanal, feito por um ateliê com oito bordadeiras que trabalham 

exclusivamente nas rendas e tecidos naturais. Um chapeleiro carioca faz parte da equipe e 

assina todos os chapéus, tanto os de Brogodó como os de Seráfia. Já as bijuterias usadas pelos 

personagens da realeza foram feitas por uma artesã. 

O trabalho de conceituação das figurinistas se dividiu fundamentalmente em quatro núcleos: 

Seráfia do Norte, Seráfia do Sul, Brogodó e cangaceiros. Cada um desses grupos tem 

características comuns, como a mesma paleta de cor. 

Caracterização 

Alê de Souza, que, com Gilvete Santos, é responsável pela caracterização dos personagens de 

‘Cordel Encantado’, usou o mundo da fantasia como ‘bússola’ para criar os cabelos e 

maquiagens do elenco da novela. “Me inspirei em filmes como ‘As Crônicas de Nárnia’ (de 

Andrew Adamson) e ‘O Senhor dos Anéis (de Peter Jackson)’”, exemplifica. 

Visual das Mulheres: No núcleo da realeza se destaca a caracterização da vilã Úrsula (Debora 

Bloch). No cabelo da atriz, pintado no tom chocolate acobreado, são usadas extensões dos fios 

para dar comprimento e volume, necessários ao penteado elaborado da personagem. Já sua 

maquiagem é constituída de uma base bem clara (por conta das origens europeias de Úrsula), 

boca pêssego, generosas camadas de máscara para cílios e um duo de sombras lilás e pérola. 

Na Brogodó do sertão nordestino, a maioria dos personagens tem uma cor saudável e uma 

sensualidade brejeira. “Como vivem em um lugar em que o sol é uma constante, eles são mais 

bronzeados”, pontua Alê. É o caso da protagonista Açucena, interpretada por Bianca Bin. 

Seus cabelos, inspirados na modelo canadense Daria Werbowy, foram alongados e ganharam 

mechas mais claras nas pontas para que parecessem queimados pelo sol. Na maquiagem, são 

usados muitos produtos bronzeadores já que a atriz tem a pele bem clara e precisava ganhar 

um tom mais moreno. 

A rival de Açucena, Dora, vivida por Nathalia Dill, foi inspirada na personagem Anna 

Valerious do filme ‘Van Helsing- o caçador de monstros”, de Stephen Sommers. “Ela é uma 

moça sofisticada, que estudou fora e tem dois lados: um mais feminino e outro mais 

masculino”, define o caracterizador. Para isso, os cabelos da atriz foram pintados de preto e 

alongados. Sua pele branca ganha apenas um blush pêssego que a deixa levemente corada. A 

mãe de Dora, Ternurinha (Zezé Polessa), uma mulher caricata e extravagante, tem uma 

maquiagem pesada e colorida. Oposto de Ternurinha, Benvinda (Claudia Ohana), mãe de 

Jesuíno (Cauã Reymond), é uma mulher simples e forte. Para vivê-la, a atriz Claudia Ohana 

teve os cabelos alongados e tonalizados de castanho escuro. A maquiagem é bronzeada e 

marca as sobrancelhas, para conferir força ao olhar da personagem. 

Visual dos Homens: Os cangaceiros liderados por Herculano (Domingos Montagner) têm um 

visual rústico. Os homens de Brogodó seguem a linha natural. Exemplo disso é o personagem 
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Jesuíno. Cauã Reymond, seu intérprete, deixou os cabelos crescerem e a barba cerrada para 

vivê-lo. Carmo Dalla Vecchia também está com os cabelos compridos e barba para interpretar 

rei Augusto. 

Direção de Núcleo 

Ricardo Waddington: “Essa novela tem o realismo como base, mas cria universos ficcionais”.  

Usei como inspiração um gênero que a gente já não visita a algum tempo, do qual a telenovela 

já se apropriou durante anos, nas décadas de 70 e 80. São novelas Dias Gomes e Aguinaldo 

Silva, como ‘Saramandaia’ e ‘Roque Santeiro’. É muito difícil, mas é muito interessante 

porque temos que desenvolver todo esse imaginário, esses personagens, quem eles são, o que 

eles fazem. Essa foi a referência que eu utilizei para a direção e não as que as autoras usaram 

para escrever a história. A literatura 

de cordel foi a grande inspiração das autoras. Brogodó, apesar de fictícia, é realmente uma 

cidade possível no nordeste brasileiro.” 

Trilha Sonora 

Ricardo Waddington: “O Eduardo Queiroz compôs uma trilha inédita e especial para a 

novela. Todo o trabalho musical foi desenvolvido com a preocupação de levar esse imaginário 

brasileiro, essa mitologia de cordel, que faz parte da nossa história e da nossa identidade 

nacional, que são as grandes inspirações da trama, para o público. Vai ter trilha não só 

instrumental, mas cantada também, mas ainda estamos escolhendo.” 

 

10. A mídia em geral enxergou Cordel Encantado como uma telenovela diferente das 

demais. No seu ponto de vista, houve um espaço de criação diferenciado na rotina de 

produção?  

 

Houve um trabalho muito grande de pesquisa, por ser uma novela de época, que retratou 

universos distintos. A proposta da novela de unir os contos de fada e a rica cultura popular 

nordestina propiciou uma simbiose um tanto quanto estimulante para a equipe. Esse talvez 

tenha sido o desafio maior. Porém, o processo de produção e execução seguiu o padrão 

estabelecido pela Rede Globo. 11. No meu trabalho eu chamo de estética da diferença o 

diferencial atribuído a esta telenovela a partir da mobilização recursos técnicos, visuais e 

narrativos que permitem construir uma linguagem renovada em Cordel Encantado. Você 

concorda com esse conceito? Se sim, como você entenderia esse conceito? “Cordel 

Encantado”, sem dúvidas, foi uma produção marcada por muita ousadia estética. Num 

primeiro momento, o que é um diferencial, vira depois “padrão” para as outras novelas. Um 

exemplo disso é a já comentada filmagem em 24 quadros. Depois dela, várias novelas 

utilizaram esta tecnologia, como “A Vida da Gente”, “Avenida Brasil”, entre outras. 

Conforme já dissemos, enquanto “Cordel Encantado” renovou em questões técnicas, “A Vida 

da Gente”, por exemplo, renovou o texto do gênero. É nosso dever pensar em renovação. Sem 

caminhar junto com a audiência, reinventando a telenovela de forma constante, o gênero 

ficaria estagnado e morreria, ou não teria a vitalidade e o alcance conquistados de maneira tão 

intensa. 

 12. Cordel Encantado mescla dimensões da cultura popular oral sertaneja e da cultura 

medieval ibérica numa produção extremamente contemporânea e sofisticada. Como foi 

criado este conceito? 
 Acredito que a questão nove, com a descrição do trabalho realizado por cada área da 

produção, responda a esta pergunta. 

 13. Trabalhar numa narrativa fantasiosa é mais fácil ou mais difícil que trabalhar 

numa narrativa realista? A responsabilidade é maior, menor ou igual?  
É igual, tendo em vista que o processo de produção deve seguir o padrão já consagrado pela 

Rede Globo, seja em tramas realistas, seja em novelas de época. Temos sempre que manter o 
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mesmo nível da produção, e surpreender o nosso espectador. Estar ligado ao público é o nosso 

desafio constante, a fim de levarmos para suas casas um conteúdo de alta qualidade.  

 

14. Uma produção cara como Cordel Encantado, que teve locações até num palácio da 

França, e só durou 05 meses tem rentabilidade suficiente para sustentar seus custos ou 

ela só existe como uma produção conceitual que eleva o prestígio da emissora?  
É claro que a questão da produção conceitual que eleva o prestígio da emissora é muito 

importante para nós, mas trata-se de uma consequência, e não de um início. Sempre 

trabalhamos o valor da produção e a sua rentabilidade numa balança, que deve estar 

equilibrada. Não podemos fugir disso. Temos um orçamento para a produção, e este tem que 

ser respeitado. É assim em toda empresa, e na Rede Globo não poderia ser diferente.  

15. E o curto período de duração da telenovela influencia positiva ou negativamente nas 

relações de custo da produção?  

Não há grandes alterações, a ponto de influenciar positiva ou negativamente.  

 

16. Uma telenovela de ruptura como Cordel Encantado tem mercado internacional? 

Qual o mercado? Como planejam isso a média e longo prazo?  

Há uma área dentro da Rede Globo, a Central Globo de Negócios Internacionais, que cuida da 

venda das nossas produções para o mercado internacional. Isto é sim pensado a médio e longo 

prazo. As novelas de época produzidas pela Rede Globo são famosas no exterior há muito 

tempo, a exemplo do sucesso internacional de “O Bem-Amado”, “Escrava Isaura”,“Sinhá 

Moça”, “Terra Nostra” e “O Clone”. “Cordel” já foi comprada para ser exibida em alguns 

países, o que nos enche de orgulho.  

 

7. Numa telenovela de época o consumo de produtos é menor, mas em Cordel Encantado 

percebemos que em alguns momentos até as coleções de moda se inspiraram no estilo 

trazido pela novela, de qualquer modo esse processo é bem mais sutil que nas novelas 

contemporâneas. Em Cordel Encantado, o que mais vendeu? Esses formatos inovadores 

são economicamente viáveis? 

 

 A área responsável pelo licenciamento de produtos da Rede Globo, a Globo Marcas, cuida da 

venda dos produtos relacionados às nossas novelas e aos nossos programas de entretenimento 

e esporte. No caso de “Cordel”, não houve a confecção e a venda de produtos similares aos 

utilizados em cena no site da Globo Marcas. 

 

 

 

 


