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RESUMO 

 

A telenovela se desenvolveu junto a fatos históricos da sociedade brasileira. 

Na medida em que servia de espaço para retratar as características de um povo que 

busca uma identidade, a própria telenovela ajudou a construir essa identidade 

nacional. Através de estudo bibliográfico buscamos dissertar sobre a imagem 

produzida na telenovela e re-elaborada pelo telespectador, inferindo sobre a 

aceitação das telenovelas brasileiras no exterior, uma vez que é um produto 

específico desenvolvido pela e para a sociedade brasileira. As conclusões 

apresentadas indicam uma relação, no plano simbólico e afetivo, entre imagem e 

telespectador, servindo como instrumento de reconhecimento e motivador. 

 

Palavras-chave: Telenovela, imagem, real e imaginário, exportação. 

 

 

 



RESUMEN 

 
El telenovela se desarrolló a lo largo de hechos históricos de la sociedad 

brasileña. Como el telenovela se convirtió en un espacio para retratar las 

características de una gente que los searchs una identidad, el telenovela sí mismo 

ayudado para construir esta identidad nacional. Con un estudio bibliográfico 

apuntamos un discurso acerca de la imagen producida en el telenovela y re-

elaborada por el espectador, infering en la aceptación del telenovela en otros 

países, una vez que sea un producto específico desarrollado por y para la sociedad 

brasileña. Las conclusiones señalan a una relación, stablished en el plan emocional 

y simbólico, entre la imagen y el espectador, beeing un dispositivo para el 

reconocimiento y el motivador.  

 

Palabras claves: Telenovela, Imagem, imaginario y verdadero, exportación  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The telenovela developed itself along historical facts of the Brazilian 

society. As the telenovela became a space to portray the characteristics of a people 

who searchs an identity, the telenovela itself helped to construct this national 

identity. Through a bibliographical study we aim a speech about the image 

produced in the telenovela and re-elaborated by the spectator, infering on the 

acceptance of telenovela in other countries, once it is a specific product developed 

by and for the brazilian society. The conclusions point to a relation, stablished on 

the emotional and symbolic plan, between image and spectator, beeing a device for 

recognition and motivator.  

 

Key-words : Telenovela, Imagem, Imaginary and Real, exportation. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é um processo que evoluiu desde os primórdios da existência do 

homem. Ao interagir com o meio à sua volta, o ser humano pré-histórico viu-se numa 

luta pela sobrevivência de sua própria espécie, embora essa luta não tenha sido de livre 

consciência, muito mais instintiva. Ao olhar para o meio ambiente ao seu redor, o 

homem pré-histórico possuía diferencial dos outros seres, mesmo dotado de pouca 

evolução comparado ao homem contemporâneo. Em potencial estava sua capacidade de 

reconhecer as formas daquilo que o cercava. As imagens a que percebia o ajudavam a 

adequar-se às condições que lhe eram impostas externamente pela natureza. E eram 

estas mesmas imagens que serviam para o reconhecimento e sua localização na medida 

em que explorava maiores campos e distâncias.  

E é justamente a imagem que, também para o ser humano moderno, idealiza as 

formas (formatos) com as quais ele pode se reconhecer no mundo atual e na sociedade 

contemporânea. O ser humano, através das informações que obtém com a comunicação, 

constrói uma imagem na qual ele se localiza e se reconhece no seu próprio mundo, se 

identificando na imagem da modernidade, conforme aponta AUMONT (1993:80-81) 

“(...) as imagens, assim como todas as produções propriamente humanas, servem para 

“estabelecer uma relação com o mundo”. 

Na imagem da sociedade contemporânea, a comunicação através dos meios 

ultrapassou as fronteiras dos países e dos diversos continentes. Hoje a sociedade do 

mundo todo, embora existam diferentes características em cada país, é tida como parte 

de um sistema complexo  chamado de mundo globalizado. As relações internacionais 

tornaram-se indispensáveis na medida em que ajudam a trazer o desenvolvimento de 

diferentes áreas que compõem estrutura da sociedade moderna.    

No Brasil, o desenvolvimento da comunicação, da economia e da política 

propiciou o surgimento do mercado da indústria cultural. E como não poderia deixar de 

ser, a sociedade também se transformou. As produções audiovisuais passaram a servir 

como forma de expressão para uma sociedade cada vez mais acostumada a acompanhar 

o mundo à sua volta através dos meios de comunicação.  



Hoje os programas televisivos se diversificam e procuram se ajustar às 

audiências, procurando as fatias de mercado específicas, com programas voltados para 

cada público consumidor. Conforme afirma TONDATO (1998:2) “Um aspecto 

marcante da nova paisagem internacional da mídia (...) é a consolidação da tendência do 

surgimento de mercados regionais”.  

Já é sabido que, parte da grade de programação das principais emissoras de tevê  

no Brasil é composta por programas de produções estrangeiras: filmes, séries, 

documentários, reality shows, entre outros gêneros. Na comunicação global é crescente 

o fluxo de comércio e trocas de produtos audiovisuais, até mesmo o investimento em 

co-produções e parcerias entre outros países de diferentes continentes. Mas o que vem 

chamando a atenção, em particular para o Brasil, é a participação cada vez maior das 

produções audiovisuais brasileiras no mercado exterior. Se, nos anos de 1980, a 

telenovela ocupou, e ainda ocupa, um lugar de destaque nesse fluxo de exportação 

audiovisual, hoje já pode ser notado produções de outros gêneros sendo inseridos nesse 

mercado mundial.  

Contudo, a telenovela continua sendo a produção televisiva brasileira de maior 

destaque no mercado mundial. Este produto da indústria cultural que foi desenvolvido 

pela e para a sociedade brasileira, portanto possuindo particularidades nacionais, e que 

ao longo dos anos de existência desenvolveu-se num histórico regado a transformações 

políticas, sociais e econômicas, incorpora a realidade do cidadão brasileiro numa ficção 

na qual o telespectador acostumou a se ver e a se identificar com a imagem televisiva 

projetada na tela. E este estudo busca analisar alguns fatores que contribuiriam para esse 

processo de interação, sobretudo com a imagem que é transmitida pela telenovela. De 

que forma essa imagem é trabalhada no enredo das telenovelas brasileiras para que haja 

a identificação entre imagem projetada e audiência..  

Se a telenovela é um produto de peculiaridades brasileiras, tendo uma 

participação em grades de programação de emissoras de diversos países, é inevitável 

questionar se existem características universais que compõem o gênero telenovela. Se 

existe uma identificação entre a imagem projetada nas telenovelas e o telespectador, 

como ocorre esse processo?   

Foi numa das leituras dentro da bibliografia sobre imagem que encontramos um 

caminho para a abordagem metodológica para este estudo. Com o argumento de 



SANTAELLA & NÖTH (1997: 14) tivemos a certeza da relação entre texto/imagem e 

realidade:  

“(...) a palavra “teoria”, aliás, já contém na sua raiz uma imagem, pois 

“teoria”, na sua etimologia, significa “vista”, que vem do verbo grego  

theorein: “ver, olhar, contemplar ou mirar”.  

 

É de intuito deste estudo dissertar sobre a identificação entre imagem e 

telespectador. Porém, não é objetivo nosso verificar, muito menos comprovar a exatidão 

ou freqüência desse fenômeno. De modo que este estudo procedeu-se com estudo 

bibliográfico, procurando obter uma base teórica da imagem, sem uma hipótese de 

trabalho mais definida ou elaborada, visando a servir de referência para outros estudos 

que se atenham ao tema e que buscam obter informações para a elaboração de uma 

teoria ou hipótese mais específica que explique, portanto entenda, porquê as produções 

brasileiras estão conseguindo ter uma participação cada vez maior no mercado 

audiovisual de outros países de diferentes culturas. Estas questões, e suas possíveis 

respostas, vão além de aspectos políticos ou econômicos, mas para os profissionais de 

comunicação e de outras áreas relacionadas, explicar esse processo é chave para 

entender a sociedade em seus modos complexos de sobrevida, convivência e interação 

com o mundo e os seres. Porém, ressaltamos que, não é de nosso intuito abordar o lado 

técnico do nosso objeto, ou seja, quais os planos de câmera adotados pelo diretor para 

propiciar um tom mais ou menos dramático em cada cena, ou para manter um contato 

tido como mais direto com o telespectador da telenovela, ou então os cortes rápidos de 

cena para outra que tão caracterizam as produções mais recentes, ou então as produções 

cenográficas, e estas últimas poderiam ser usadas como recurso para causar impacto e 

provocar a imagem espetacular, ou como chamamos a maravilha da imagem, abordada 

no primeiro capítulo. 

As informações adquiridas junto ao departamento de Divisão Internacional da 

Rede Globo e também através de Vânia Costa, responsável pelo departamento do 

Projeto Globo e Universidade que visa a  patrocinar os projetos de dissertação e defesa 

de cursos de mestrado e doutorado, visam dar maior base para comprovar a participação 

das telenovelas brasileiras no exterior. As telenovelas mais exportadas foram “A escrava 

Isaura”, “Terra Nostra” e “O Clone” (maiores informações sobre essas telenovelas serão 



colocadas em anexo). Também serviram de base para este estudo as informações 

colhidas nas dissertações de mestrado de Sérgio Cunha dos Santos e Márcia Perencin 

Tondato.  

A Escrava Isaura foi, segundo as informações fornecidas pelo departamento 

Projeto Globo e Universidade, comercializada para setenta e nove países sob o título 

“La Esclava Isaura” para a língua espanhola e “The Slave Girl” para os países de língua 

inglesa. A novela Terra Nostra foi comercializada para oitenta e quatro países sob o 

mesmo título original. E O Clone foi comercializado para sessenta e dois países, sob o 

título em espanhol “El clon” e em inglês “The clone”. Sobre os números aqui 

mencionados, ressaltamos que constam apenas os países cujos direitos de exibição 

foram adquiridos, conforme informou Vânia Costa da Rede Globo.  

O referencial teórico deste trabalho visa à compreensão do desenvolvimento da 

telenovela num contexto que aborda a expansão das fronteiras internacionais da 

Indústria Cultural no mundo e, através dos estudos de recepção, abordaremos a 

produção de sentidos elaborada pelas audiências. 

No primeiro capítulo é abordada a questão da imagem. As características desse 

elemento utilizado pelos meios de comunicação visuais. As representações que se faz da 

imagem e norteiam as teorias dos estudos de recepção. As vagas de construção da 

imagem que se tornam real no imaginário das pessoas.  

Entendendo-se a imagem como recurso e meio que possa retratar a vida 

cotidiana da sociedade ela acaba propiciando espaço para carregar a representação de 

uma ideologia, um discurso e que pode provocar reações na sociedade. O segundo 

capítulo aborda essa panorâmica através das significações da mensagem carregadas pela 

imagem.  

O terceiro capítulo refere-se ao histórico de desenvolvimento da televisão no 

Brasil. Desde a implantação até a contemporaneidade quando se tornou hábito da vida 

cotidiana das pessoas acompanhar o desenrolar de histórias de vida do cidadão comum, 

na medida em que a tevê serve de espaço para o povo brasileiro ser retratado e assim se 

reconhecendo na imagem televisiva. Ao mesmo tempo em que a imagem serve de 

parâmetro de localização para o telespectador porque a imagem retrata não só o ser 

humano moderno mas também o mundo contemporâneo.  

O quarto capítulo traz uma referência geral sobre os estudos da telenovela 

brasileira exportada. As abordagens sob as perspectivas de adoção de estratégias de 



exibição. E as perspectivas culturais sobre a recepção da telenovela no exterior. Como 

as diferentes culturas elaboram suas representações da imagem da telenovela através de 

uma abordagem massificada da comunicação.  

Ao final são apresentadas as conclusões no qual destacamos a relação que se 

constrói entre imagem e telespectador, relação que fala, em caráter afetivo, da 

percepção, apropriação e re-elaboração das imagens, através da construção de mitos, 

numa imagem que se torna real e “brinca” com o imaginário das pessoas devido a 

assimilação do cotidiano da sociedade. Tal relação, inferimos, serve de motivador para 

o telespectador não só para enfrentar seus medos e dificuldades da vida real cotidiana 

mas também para acompanhar a telenovela.  



“(...) a natureza específica da imagem, como objeto principal 
da formação das fantasias e imaginários das pessoas” 

(Ciro Marcondes Filho) 



Capítulo 1 

SOBRE A IMAGEM 

 

 Para o desenvolvimento deste capítulo inicial, abordaremos resumidamente e em 

linhas gerais o processo de composição de uma imagem em dois diferentes níveis ou 

especificidades. Na primeira consideramos a imagem em uma compreensão física, 

composta sobre superfície material. A segunda é metafísica, que não acontece em meio 

físico embora deste provém, ou seja, imagem que ocorre dentro do imaginário das 

pessoas. SANTAELLA (2001:15) define tais especificidades como “representações 

visuais = objetos materiais” e “representações mentais = domínio imaterial”, 

respectivamente.  

A imagem a que nos referimos primeiramente é mais regularmente conhecida 

como uma composição de diferentes elementos, entre cores, formas, linhas e pontos, 

formado sobre material físico que pode ser um tecido, um papel, metal, etc. Mas 

nenhuma imagem se forma gratuitamente, livre da ação de uma pessoa. Queremos dizer 

que é necessário a ação de alguém para que se forme, fisicamente, a imagem de algo. 

Por exemplo, a imagem de um objeto desenhado em papel implica na ação de uma 

pessoa, através do uso de um instrumento, um lápis por exemplo, que permite deixar 

“rastros” de linhas e pontos que se constituem em formas, assim produzindo uma 

imagem. Então, qualquer união entre traços e pontos que se constituem em formas pode 

ser considerada uma imagem? Basicamente sim, desde que exista um potencial mínimo 

de associação entre as formas que compõem o desenho de um objeto e que permitam o 

reconhecimento de uma imagem nesse mesmo objeto. Mas então o processo não se 

resume somente na ação física de uma pessoa, mas também no reconhecimento social 

dessa imagem. A propósito disto, iremos entrar em detalhes após a segunda 

especificidade, que fala da imagem metafísica.  

Ao entrarmos na segunda especificidade, devemos olhar para outro processo, 

aliás, a palavra é bem essa: olhar. A  composição de uma imagem provém de uma ação 

física, o olhar por sua vez depende de uma ramificação desta para acontecer, a saber, da 

óptica. O nosso olho é um órgão que permite a percepção de elementos constituintes 

sobre material físico, estes por sua vez refletem propriedades que são captadas pelo 

nosso olho. Mas isso tudo não acontece sem a presença da luz, esta é condição 



primordial para se olhar coisas e reconhecer as imagens. O processo, então, consiste em 

reconhecer como imagem aquilo que é imagem. Conforme salienta AUMONT 

(1993:83) “De modo geral, o trabalho de reconhecimento aciona não só as propriedades 

elementares do sistema visual, mas também capacidades de codificação já bastante 

abstratas: reconhecer não é constatar uma similitude ponto a ponto, é achar invariantes 

da visão, já estruturadas, para alguns, como espécies de grandes formas”.  

Assim, trata-se também da ação sociável ou diríamos de associação de formas, 

de traços e pontos em uma imagem. E aqui retornamos para o processo social da 

imagem, o de reconhecimento sociável. Para sabermos que a imagem de um avião 

desenhada em um papel é realmente a imagem de um avião, é necessário que haja uma 

convenção sobre essa imagem, sobre as formas dessa imagem, ou seja, que esta imagem 

seja reconhecida como tal. Para AUMONT (1993: 82) “Reconhecer alguma coisa em 

uma imagem é identificar, pelo menos em parte, o que nela é visto com alguma coisa 

que se vê ou se pode ver no real”.  

Mas se reconhecer implica identificar algo em outra coisa que se pareça com 

algo, é necessário mais do que os sentidos visuais e a instituição social sobre essa 

imagem. Implica também em nossas reservas de memória, no acúmulo do conhecimento 

de formas também sociáveis adquiridas ao longo dos anos e que buscamos para o fim do 

reconhecimento.   

Segundo E.H. GOMBRICH (apud AUMONT, 82) o reconhecimento é um 

trabalho que, na própria medida em que se trata de re-conhecer, apóia-se (...) mais 

exatamente, em uma reserva de formas de objetos e de arranjos espaciais memorizadas: 

a constância perceptiva é a comparação incessante que fazemos entre o que vemos e o 

que já vimos”. Tal comparação resume-se em associar, comparar as formas daquilo que 

vemos com as formas daquilo que já vimos e está reservado em nossa memória. 

Fazemos tais comparações para que seja feita uma associação representativa entre 

formas e imagem. E toda imagem traz a representação de algo. Para além dessa 

definição, adotamos a imagem como um conjunto, não só de elementos físicos, mas 

também metafísicos, ou seja, que traz a representação de algo (ou alguém) no plano 

psicológico. Tal imagem que consideramos não traz somente a representação de uma 

forma física, mas também no plano imaterial, que não se pode tocar fisicamente e que, 

contudo, tem grande relevância na vida cotidiana da sociedade, conforme afirma 



AUMONT (1993:78) “A produção de imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, as 

imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos”.  

Segundo AUMONT (1993: 88).o ser humano tende “a identificar algo em uma 

imagem, contanto que haja uma forma que se pareça de leve com alguma coisa. 

AUMONT destaca mais ainda (1993:80-81) “(...) as imagens, assim como todas as 

produções propriamente humanas, servem para “estabelecer uma relação com o 

mundo”. Tal relação pode ocorrer em diferentes níveis mas o mais apropriado é o de 

localização temporal e que pode ser resumido em uma frase descrita por SANTAELLA 

(2001:115) “A imagem como forma de representação e conhecimento do mundo”.  

Essa imagem produzida e com a finalidade do (re) conhecimento do mundo tem 

a característica de retratar, ou melhor representar. É uma imagem construída no plano 

psíquico mas que, embora não-físico, assume caráter real porque faz parte exatamente 

do cotidiano das pessoas. E como ressalta NEIVA JUNIOR (1986:75) “É comum o 

encanto por aquilo que tem o poder de simular a realidade”. A propósito de tal 

encantamento, abordaremos a imagem em outra característica a seguir.  

 

 



1. A maravilha da imagem 

 

A imagem segundo MORIN (1970:96) é a representação do real e já possui em 

si o espaço propício para que possamos projetar nela a fantasia, o sonho e o irreal, e a 

projeção é algo normal e corriqueiro. Mais ainda, novamente conforme MORIN 

(1970:104) “(..) é um processo universal e multiforme (...) as nossas necessidades, 

aspirações, desejos, obsessões, receios, projetam-se, não só (...) em sonhos e 

imaginação, mas também sobre todas as coisas e todos os seres”.  

Na natureza humana, torna-se comum sentir-se atraído pela imagem. 

BAITELLO1 afirma “As imagens, superfícies bidimensionais, oferecem espaço para 

que nós, homens, entremos em seu mundo rapidamente. (...) A imagem não exige uma 

senha de entrada, pois o seu tributo é a sedução e o envolvimento. (...) As imagens das 

quais o telespectador se alimenta diariamente são as imagens que percorrem seus 

desejos, aspirações não-vividas, imagens que são construídas no imaginário do 

telespectador. E as imagens também nos devoram na medida em que precisa das 

situações criadas pelo cotidiano da sociedade e incorporá- las nas próprias imagens. A 

tal iconofagia da qual se referia”.  

Ao falarmos sobre a atração e o fascínio que as imagens despertam, devemos 

ressaltar que a imagem capta nada mais do que o sentido que damos a ela. Assim, 

equivale a dizer que na imagem projeta-se o nada, o irreal, aquilo que não tem vida. E 

por que então pessoas ficam maravilhadas ao se verem prosaicamente, ou então, em 

cenas familiares do seu cotidiano? Para MORIN (1970:20), o segredo é maravilhar algo 

que não é maravilha. “Uma qualidade que reside, não na vida, mas na imagem da vida”, 

qualidade esta chamada fotogenia, a mesma que  costumamos dizer hoje em dia: Somos, 

ou não, pessoas fotogênicas; que aparecem bem na imagem. E aparecemos na imagem, 

muito mais do que nos acostumamos a enxergar. A maravilha que não é maravilhada 

por nós, ou seja, a maravilha que aparece na imagem e não estamos acostumados a 

enxergar, somos nós mesmos. E na imagem aparece, porque ali percebemos e 

colocamos um valor maior do que estamos acostumados a dar.  

E a maravilha, o fantástico (Bourdieu chama de extra-ordinário) “foi a primeira, 

decisiva e grande vaga de imaginário”, que mais tarde, veio a se converter no gênero de 

                                                                 
1 http://paginas.terra.com.br/arte/dubitoergosum/arquivo101.htm#_ftn6#_ftn6 



ficção. Conforme explica MORIN (1971:95-96) entramos no reino do imaginário na 

medida em que aquilo que desejamos é projetado para a ficção. O que desejamos, 

almejamos para nós, torna-se uma demanda, uma demanda de sonhos, mitos e 

aspirações, de tudo o que é próprio do ser humano. Na imagem, projeta-se a carência 

humana do não-vivido, o sonho da imortalidade, por isso admiramos a imagem 

fotogênica, pois ali na imagem aparecem objetos não percebidos, aspectos não notados, 

momentos não-vividos, desejos não alcançados ou realizados. Essa demanda se traduz, 

ou projeta-se, ou por nós é projetado, na imagem. Portanto, desejo (demanda) e ficção 

se encontram formando um reino, no qual se faz toda uma complexidade regida por 

trocas simbólicas, lógicas de produção e consumo, reino esse que é nosso imaginário 

interpelado pela indústria cultural. Georges Sadoul (apud MORIN,1970:37) já havia 

percebido que as imagens apresentadas nos filmes das “tournées Lumiére” tinham em 

sua essência algo que chamava a atenção das pessoas, não só pelo fato das imagens se 

apresentarem em movimento, muito mais, decerto, por “filmar e projetar como 

espetáculo o que não é espetáculo”. Para MORIN (1970:20)., Lumiére teve a 

genialidade de se aperceber que “a primeira curiosidade iria incidir num reflexo da 

realidade”, as coisas que chamariam a atenção das pessoas nas imagens seriam aquelas 

de maior familiaridade e que são representações do real, representações que encantam, 

encantam pelo prazer de re-conhecer uma situação já vivida, conforme explica 

AUMONT (1993: 83) há um prazer em “(..) reconhecer o mundo visual em uma 

imagem por ser útil (...)” além de resultar em uma “(..) satisfação psicológica 

pressuposta pelo fato de reencontrar uma experiência visual em uma imagem”.  

Por experiência própria a atração das pessoas pela imagem não se dá pela 

irracionalidade. A imagem localiza e direciona o sentido, pois se mentalmente não 

visualizamos, não nos localizamos ou não vemos sentido. A imagem torna possível a 

compreensão, a regulação dos pensamentos, ou como diz ATLAN (apud CONTRERA 

pg. 17) auto-organização.  A construção mental de uma imagem torna possível 

organizar uma idéia, essa organização traz um sentido de controle para o indivíduo.  

Percebe-se então a relação estabelecida entre a imagem representativa, a situação 

real e cotidiana, todos cristalizados em um desejo, um sonho. NEIVA JUNIOR (1986, 

53) afirma “(...) às vezes, sonhamos tão distintamente que não sabemos separar vigília e 

sonho. Podemos ter sonhos tão vívidos que nos parecem reais, enquanto, por êxtase ou 

desconforto, algumas situações vividas nos parecem irreais”. Para elucidar melhor essa 



situação entre sonho e vigília, passaremos ao item a seguir.  

 

 

 

2. O sonho como imaginário 

Embora saibamos que os veículos de comunicação, mais especificamente 

cinema e televisão, possuam suas particularidades e que de forma alguma tomamos 

como sendo a mesma coisa,  ressaltamos que o foco de nosso assunto é a imagem 

veiculada por ambos os meios, mais especificamente as projeções feitas da imagem, no 

que ela pode representar como sonho, portanto irreal, representação do real. E também 

nos baseamos na afirmação de SANTAELLA (2001:159) “De fato, a pintura, a 

fotografia, o cinema, o vídeo são evidentemente processos de representação”.  

Retomando o item um anterior, a imagem é a grande vaga do imaginário das 

pessoas, como aponta AUMONT (1993: 120) “Toda imagem encontra o imaginário, 

provocando redes identificadoras e acionando a identificação do espectador consigo 

mesmo como espectador que olha”, e é nesta imagem onde se projeta o sonho, a ilusão, 

uma vida aspirada. E no espetáculo da vida irreal projetada pela imagem, dá-se vida a 

objetos inanimados que propiciam espaço para as pessoas sonharem uma irrealidade 

forte, “real” e prazerosa, uma vida almejada e perfeita e que muitas vezes, como é de 

costume dizer, só poderemos ter em sonho.  

Como ressaltaram Maurice Henry e Michel Dard (apud MORIN, 1970:14, 95), 

as imagens projetadas pelo cinema fazem menção ao sonho e é no sono que ficamos 

desacordados, inconscientes, muitas vezes temos desarranjos nos sonhos em que tudo 

parece tão real mas também descontrolado e absurdo, ficamos alienados. E a vocação do 

cinema é: ficarmos sentados na poltrona de uma sala comunitária e escura, em que nada 

mais rege a nossa atenção além da projeção de imagens, estando ali para esquecer o 

mundo e, num clima propício, nos entregar ao sonho. E o mesmo se destina para aqueles 

que se deleitam com a televisão, num recinto comunitário ou solitário, na sala de casa, 

no quarto, concentrados na telinha de onde se propagam as imagens, o sonho no qual 

são projetados anseios e desejos, além do mundo real. 

Mas se é o movimento que traz o caráter de vida, portanto de realidade, ao que é 

projetado na imagem na tela do cinema, e no nosso caso a TV, também é certo a 



afirmação de MORIN (1970:155) de que o movimento também “traz vida ao que não a 

tem”. Em outras palavras, de um lado o movimento restitui o caráter de real, por outro, 

traz a marca da irrealidade, do imaginário, a ilusão. Para AUMONT (1993: 97) “(...) a 

ilusão depende muito das condições psicológicas do espectador, em particular de suas 

expectativas. Em regra geral, a ilusão se realiza melhor quando se prepara uma situação 

em que ela é esperada”, ou seja, é uma demanda, não por ilusão mas que pode acarretar 

em uma, isso devido à grandeza da expectativa desejada pelo espectador.  

Ainda conforme AUMONT (1993: 98). “(...) além das condições psicológicas e 

perceptivas, (um)a ilusão funcionará mais ou menos bem segundo as condições culturais 

e sociais nas quais ocorre. Em regra geral, a ilusão será tanto mais eficaz quanto mais 

for buscada nas formas de imagens socialmente admitidas, até desejáveis – o que quer 

dizer que a finalidade da ilusão é claramente codificada socialmente”.  

Discordo de AUMONT (1993: 98) nesse ponto e talvez até o próprio autor tenha 

se apercebido disso e feito uma ressalva quando ressaltou que “Pouco importa, aliás, o 

objetivo exato da ilusão: em muitos casos, trata-se de tornar a imagem mais crível como 

reflexo da realidade. Em outros casos, a ilusão será buscada para induzir um estado 

imaginário particular, para provocar mais a admiração do que a crença etc. em suma, o 

objetivo nem sempre é o mesmo, mas a ilusão é sempre mais forte quando sua intenção 

é endóxilä” (AUMONT, 1993: 98). 

Seria adequado tratar essa construção imaginária como alienação? Um 

desconserto das idéias e faculdades mentais? Seria  alienação quando o sujeito vai ao 

cinema e se entrega às fantásticas imagens e fantasias, ou quando se fica em frente à TV 

acompanhando um noticiário, filme ou novela? Desconserto que nos impede de pensar e 

agir, como num transe e estado de torpor? Alienação, seria assim o extremo oposto da 

razão, dessa mesma razão do pensar do qual se faz ciência, que, aliás, é fruto das 

invenções e da imaginação daqueles que sonham fazer engenhosas descobertas. Não é 

alienação entorpecente, mas, antes, estimulante.  

Um indivíduo que delira é um indivíduo que constrói algo a mais naquilo que 

habitualmente se está acostumado a reconhecer ou ver. Uma mente delirante é aquela 

que vê um sentido a mais do que se está acostumado a perceber e que tal sentido é 

considerado anormal pela sociedade. O sentido forte e carregado negativamente das 

pessoas delirantes é o que impede de enxergar (ver ou construir uma imagem menos 

preconceituosa e mais produtiva) um sentido benéfico nessa construção adicional que é 



o delírio. Richard Bach disse “Vê mais longe a gaivota que voa mais alto”. Para Oscar 

Levant o delírio, a loucura pode ser ainda mais benéfico “Há uma fina linha entre 

genialidade e loucura”. E muitos acreditam que só a mente louca pode ver e descobrir 

as coisas que o mundo racional e moderno de hoje nos encobre a vista. O delírio de 

nossos sonhos, de nosso imaginário distancia-se do real pois com medo de nos 

rotularmos insanos deixamos de tentar enxergar além do real, do material físico a que 

tantos buscam como segurança. 

Para abordar melhor a relação entre o sonho imaginário e o real, descrevemos 

dois relatos de sonhos contidos num estudo de MARTINS (1996): 

 

“Revestido de armadura dourada, segurando escudo e longa espada, o 

cavaleiro medieval entra num prédio da Avenida Paulista. (...) Sobe, 

então, ao 22.º andar e entra numa sala onde muitas pessoas assistem a um 

filme. Avança contra um homem e uma mulher e os esquarteja com sua 

espada. Os out ros presentes, indignados, se unem e o atacam. (...) 

Encurralado, o cavaleiro dourado se atira pela janela, sente-se caindo e, 

finalmente, se esborracha em sua cama ”.   

 

“(..) esse homem de classe média e do trabalho se liberta em sonho da 

coação representada pelas objeções dos colegas e superiores e, 

finalmente, na escuridão da noite e na solidão da cama dá combate a seus 

inimigos. (...) ao se libertar na armadura dourada, despenca e morre. Isto 

é, acorda e mergulha de novo no torpor da rotina (..). O imaginário do 

habitante da metrópole não é um acervo de fantasias. É antes a realidade 

pelo avesso”.  

(MARTINS, 1996: 11-12) 

 

MARTINS (1996:31), em sua obra ‘(Des)figurações’, fala da relação entre a 

vida cotidiana e o imaginário onírico (sonho). “O que é propriamente cotidiano, ainda 

assim, aparece como cenário de fundo dos sonhos (a rua, o lugar de trabalho, lugares da 

cotidianidade). O cenário próximo e íntimo é o da centralidade da casa (que é cotidiana, 

porque rotineira)”. Segundo o mesmo autor, os sonhos “(...) ao invés de serem meras 



repetições deformadas do que ocorre na vigília, são também resíduos insubmissos da 

racionalidade e dos poderes dela derivados que, ao invadirem a vida cotidiana, reduzem 

a imaginação ao imaginário, a criação à submissão, a coragem ao medo (MARTINS, 

1996:16)”. A rua é o espaço público, em que o medo está representado nos sonhos; a 

casa está em oposição, é o lugar seguro.  

 

“(..) sonha que está grávida, sozinha. Não sabe como contar aos pais e 

não sabe quem é o pai da criança.” 

“(...) há um hospital psiquiátrico atrás de sua casa. (...)  um louco saiu 

desse lugar com uma tesoura suja de sangue e uma bolsa de sangue 

contaminado pelo vírus da aids. Ele saiu correndo atrás dela, mas não a 

alcançou.” 

 

Considerando o pensamento sobre o sonho proposto por MARTINS (1996), 

inferimos que é nele, no sonho (imaginário) que temos a chance de nos re-colocar em 

realidade (conflito) e reagir contra a tirania do cotidiano. Quando motivados pelo mito, 

buscamos força para reagirmos.  

Mas se nos detivermos um pouco nesse pensamento, parece meio ilógico, 

estrategicamente falando, que os media nos alimentem de sonhos e ficção todos os dias, 

quando nestes mesmos podemos encontrar motivação para nos rebelar contra a 

dominação. Parece simples, mas precipitadamente podemos achar que são veiculados 

discursos ao acaso. Não são, pois os media não circulam mensagens do tipo “estamos 

oprimindo a vocês telespectadores” e principalmente, um dos mottos perpetuados pelos 

media é propagar um discurso não-ofensivo, e que seja de poucas e significativas 

alternâncias, causando baixíssimo impacto negativo. Nesse sentido, os meios de 

comunicação de massa não se tornam nossos inimigos mas principalmente nossos 

aliados (ou diria alienados). 

 Erich Fromm (apud MARTINS, 1990:23) nos mostra a difícil tarefa de 

delimitação entre o real e o sonho (imaginário), quando diz que “grande parte do que é 

consciente é fictício, e que grande parte do que é inconsciente é verdade, precisamente a 

verdade que não se permite que chegue à consciência”.  

Entretanto, algumas pessoas, sobretudo os adultos, conseguem dar sentido ao 

sonho e re-elaborar melhor, explicando que os sonhos procuram dar sentido ao que, na 



vida real do cotidiano, não pode ser explicado. O imaginário onírico e o real cotidiano, 

desta forma como foi colocada anteriormente, não estão em situações opostas, mas sim 

complementares, o que nos habilita concluir que é mais complexa a tarefa de delinear os 

limites entre o sonho e o cotidiano, real e imaginário. Conforme MARTINS (1996: 34) 

“O sonho é aí componente, extensão e não crítica e contraponto, da realidade”. 

 

 

 

3. O real e o imaginário  

Segundo AUMONT (1993:118), o imaginário, no sentido corrente, “é o domínio 

da imaginação, compreendida como faculdade criativa, produtora de imagens interiores 

eventualmente exteriorizáveis. Praticamente é sinônimo de “fictício”, de “inventado”, 

oposto ao real”.  

 Para Lacan (apud AUMONT, 1993: 119) a noção de imaginário deve sempre ser 

ligado à palavra imagem: “(...) as formações imaginárias do sujeito são imagens, não só 

no sentido de que são intermediárias, substitutas, mas também no sentido de que 

representam eventualmente imagens materiais”.  
Das projeções que se faz na imagem surge o espaço para representação do real, 

nesse processo em que cada indivíduo re-elabora e constrói uma imagem e que toma 

vida real, cria-se um vínculo emocional do qual cada parte se alimenta, o indivíduo que 

necessita cada vez mais ver e viver da imagem e esta que capta e torna-se cada vez mais 

hábito perpetuando-se por mais tempo.  

Essa identificação-projeção refere-se às representações que o telespectador faz 

das imagens veiculadas pela televisão. Isso se deve ao fato de que os temas trabalhados 

na TV fazem uma ligação direta com o cotidiano e o imaginário do receptor, criando 

uma relação entre ficção e realidade. 

Eugênio BUCCI (2000:113), também aborda a questão entre o imaginário e o 

real, ao falar sobre a imagem não-representativa que o Brasil passou a ter. Como 

exemplo ele critica o hino nacional, cujas exaltações contidas na letra destoam do Brasil 

de hoje. Segundo Bucci, a música ‘Aquarela do Brasil’ de Ary Barroso seria um retrato 

mais fidedigno, “As coisas seriam mais verdadeiras entre nós e de nós para os outros”. 

Porém ambas as composições são um retrato imaginário, uma construção falsa da 



realidade. Assim, como as composições do “Hino Nacional Brasileiro” e “Aquarela do 

Brasil” fazem uma construção representativa da realidade brasileira, a televisão o faz 

nos dias atuais: 

 

“(...) a TV assumiu o papel de absorver e precipitar as tendências de 

comportamento e de identificação em meio ao caldeirão de signos que 

borbulham no cenário discursivo a que chamamos precariamente de 

realidade.” 

 

Para Umberto Eco (apud MARCONDES FILHO, 1994:38), a televisão deixou 

de trabalhar com aspectos marcantes que diferenciavam a ficção dos gêneros factuais. 

As produções televisivas, factuais ou não, passaram a ser recalcadas pela ficção.  

Na tese proposta por MARCONDES FILHO (1994:39-41), ainda há uma 

diferença entre as produções televisivas fictícias e factuais. Contudo, essa diferenciação 

é vista pelo autor de forma inversa. Ao invés de trabalhar com temas e aspectos 

fantasiosos, os gêneros de ficção, sobretudo a telenovela, passaram a trabalhar com o 

cotidiano das pessoas, incorporando fatos e tendências da sociedade, assimilando 

trejeitos, expressões e recontando dentro das tramas, trabalhando esses elementos de 

forma emotiva. Já os programas do tipo telejornal, cada vez mais trabalharam a 

informação de forma noticiosa, cobrindo tudo e nada ao mesmo tempo. Fatos ocorridos 

do outro lado do mundo, mas abordados de forma superficial. Para tentar compensar 

essa inconsistência, passou-se a utilizar elementos que pudessem chamar a atenção do 

receptor, tais como a espetacularização das imagens, shows de elementos gráficos, o 

ritmo no corte das seqüências de imagens, em suma, um verdadeiro show. Todos esses 

aspectos artificiais trouxeram um caráter fantasioso aos programas factuais e gerou um 

distanciamento devido a uma perda na crença desses programas. 

Nos programas televisivos, existe um ponto específico da relação entre real e 

imaginário que fôra melhor analisado por Ciro Marcondes Filho (apud SIQUEIRA, 

1999:34), ao mencionar que a programação televisiva dissemina informações 

trabalhadas de forma duplamente emotiva, ora provocando a tensão do espectador, ora 

trazendo- lhe a distensão, o alívio. Esses dois processos foram demarcados pelos 

aspectos entre realidade e ficção, sendo que, na ficção, essa relação é trabalhada de 

forma mais amena. 



 Destarte, na relação entre tensão e alívio, podemos dizer que as produções 

televisivas, e no caso do Brasil essa relação se torna mais determinante nas telenovelas, 

trabalham com uma ação dos efeitos em doses moderadas. E é nesse sentido que 

BALOGH (2000) fala sobre o discurso ficcional na TV. A autora diz que o discurso é 

trabalhado de forma a oferecer ao telespectador doses homeopáticas de tensão e alívio. 

BALOGH aborda o tema pela característica da serialização das produções. A telenovela 

é oferecida em pequenas doses diárias de tensão e alívio. Nesse caso teríamos uma outra 

referência proposta no estudo de SIQUEIRA (1999:34) sobre a relação alívio e tensão. 

Tal relação acontece não só nos programas e na programação como um todo, mas 

também em cada exibição de um capítulo diário  das telenovelas. 

 Levando-se em conta o real e o imaginário, a tensão e o alívio dentro das 

produções televisivas, devemos lembrar que o discurso proferido pelos meios de massa 

visa ao grande público, portanto, não devem elevar demais a tensão a ponto de correr o 

risco de causar um grande “impacto”, a ponto de chocar o espectador. O discurso deve 

ser aparado em suas arestas. As tensões devem ser variadas porém moderadas, como 

todo tratamento homeopático recomendado. E uma forma de se trabalhar esse jogo entre 

tensão e alívio é através de uma linguagem simples, rápida e de fácil assimilação.  

Mas para que aconteça esse jogo de tensões, essa troca simbólica, é necessário 

que haja uma identificação para que o telespectador se projete na imagem. Essa 

identificação entre telespectador e o que está na imagem vem das formas, do 

reconhecimento destas formas na imagem. As formas que delimitam as figuras, corpos e 

materiais. E se, naquela imagem reconhecemos as formas, admiramos e nos 

maravilhamos pela  beleza do que está retratado - pelo processo de fotogenia -, então 

nossos desejos propiciarão a projeção e a identificação. A identificação seria a 

plataforma entre o real e o imaginário, pois “na identificação, o telespectador, em vez de 

se projetar no mundo fictício, absorve-o (MORIN, 1970:106)”, criando um novo 

mundo, irreal, imaginário. Essa construção feita no imaginário do receptor, se dá através 

do uso de um discurso caracterizado pela ambigüidade, como espaço para diferentes 

significações.  

Ao que nos propõe Sérgio Miceli (1972:17), o telespectador é chamado, 

convocado, a participar de uma sociabilização (Miceli chama de ação coletiva) na qual o 

próprio telespectador faz parte da situação dramática da mensagem, para isso a busca de 

um repertório comum se faz primordial, repertório este que se traduz nos diversos 



elementos (linguagem, cenários, objetos, e a própria problematização do dia-a-dia das 

pessoas) inseridos no discurso.  

 

 

 

4. O discurso televisivo e o mito 

 Os heróis a que muitos sonham na imagem televisiva e que outros também 

sonham em ser, assumem um caráter real diante do mundo moderno na medida em que 

tais heróis servem como pilar sustentador para superar dificuldades humanas e ajudam a 

enfrentar, ao menos sonhar, e sobrepujar os problemas cotidianos. Mas os heróis na 

verdade, são mitos criados e que inspiram muitos, mas que na irrealidade dos sonhos 

das pessoas tornam-se instrumentos poderosos, e reais, para viver. Portanto, o mito, 

cativante e (ir)real, está presente na vida cotidiana de qualquer pessoa, simples assim. 

 Para Roland BARTHES (apud SIQUEIRA, 1999:78) o mito é trabalhado 

seguindo a fórmula da linguagem simples, não deixando muito espaço para 

significações discrepantes, “onde o sentido já está diminuído”, digerido e trabalhado, 

tendo a função de deformar, tornar irreal, e não fazer desaparecer. Talvez seja melhor 

explicitar um pouco mais essa função “deformativa” do mito. A palavra deformação é 

carregada de uma “áurea” negativa, do feio, grotesco. A deformação viria mais no 

sentido de transformação (apesar de essa também, eventualmente,  poder escapar ao 

controle). BARTHES (1980:152) prossegue dizendo que o mito transforma “um sentido 

em forma”, incorporando um sentimento latente em um personagem.   

Mas gostaria de abrir (mais) um parênteses. O mito, ao tratar com imagens 

incompletas, deixa um espaço para pressupormos outro argumento: o da ambigüidade. 

Dessa forma, também, a imagem mítica propicia espaço para diversas interpretações. 

Mas alertamos, e aqui o mito estaria a um passo de se contradizer em sua função de não 

permitir discrepâncias significativas. A imagem pobre e incompleta, apesar de simples, 

pode trazer uma manifestação complexa. Ao permitir diferentes interpretações de sua 

imagem através da ambigüidade, a simplicidade de uma ou poucas significações passa 

para a complexidade de muitas outras diversidades, e pode produzir uma discordância a 

tal ponto de prejudicar o sentido ou eficácia da imagem.    

 Para LÉVI-STRAUSS (apud SIQUEIRA, 1999:75) “mito é uma narrativa 



composta de várias versões, um conjunto incompleto, porque sempre aberto”. Segundo 

SIQUEIRA (1999:77) a continuidade dos media em trabalhar o mito se traduz pelo fato 

de na própria sociedade existir uma demanda de certos mitos em nome da organização 

da sociedade.  

Nesse sentido colocado por SIQUEIRA, o Kitsch também pode ser citado como 

mito. Um mito da felicidade para todos, da organização do caos societário através da 

realização plena do indivíduo. Os meios de massa trabalham o mito da forma que mais 

interessa à sociedade para que haja essa felicidade, organização do caos vivido. 

Segundo afirmação de Robert WHITE (1994: 47), em artigo da revista Comunicação e 

Educação: “Pelos quatro cantos do mundo os maiores índices de audiência são 

conseguidos por novelas inspiradas em lendas folclóricas que personificam nossas 

disputas históricas, heróis e vilões e, geralmente, com finais felizes”. 

 Os meios de comunicação de massa trabalham o mito de forma a associar e 

conservar valores já conhecidos, os mais familiares, mais simplificados (SIQUEIRA, 

1999:80). E ao trabalhar com as questões mais familiares, recoloca o sentido de 

organização da sociedade, os valores familiares, ainda que ocorram desentendimentos, 

pressupõe ordem, cooperação, união, felicidade. Como a intenção delegada aos meios 

de massa é abranger o maior número de consumidores potenciais, até mesmo para o 

mercado externo, o mito é utilizado pelos media no sentido de catalisar e ajudar nessa 

união. E para SILVERSTONE (apud WHITE, 1994:51) a produção de mitos na TV 

serve para essa integração. Mas para que isso seja possível, é necessário que o discurso 

utilize elementos de fácil reconhecimento e instantâneo, além dos sentimentos mais 

comumente presentes na sociedade, trazendo uma afetividade maior junto ao 

espectador.  

Na mesma linha de pensamento da construção de ordem, podemos citar o mito 

trabalhado no sentido maniqueísta. Jean Bianchi (apud WHITE, 1994:49) apontou que 

“séries tais como Dallas e Dinastia têm uma atração mundial porque reafirmam o mito 

universal da solidariedade familiar e exaltam a lealdade pessoal em detrimento da 

ganância individualista”.  

E o mito foi preponderante na popularização da TV em todo o mundo. É na TV 

que as histórias são resgatadas e recontadas, “histórias que fazem parte da história de 

todo ser humano”. Para Robert WHITE (1994:48), o ser humano é um construtor 

natural de mitos, pois sempre estamos a recontar histórias a partir do que vemos e, 



segundo a nossa própria lógica de desejos e valores, construímos uma nova história. 

Ainda segundo Robert White (1994:52), a TV está sempre atenta para o próximo 

personagem do mito herói que possa surgir na cultura popular e lançá-lo ao estrelato, 

fornecendo, assim, um modelo reconhecível, nos moldes das situações mais corriqueiras 

do cotidiano. O que significa ir à busca de situações do dia-a-dia em que um indivíduo 

comum supere um problema aparentemente sobrenatural (para o indivíduo) e exaltar, 

tornar fantástico, a sua conquista, tornando-o herói, ou seja, um mito, e colocando-o em 

evidência nos media para que seja reconhecido (projetado) pelo público.  

Das premissas sobre a mitologia encontrada nos meios de comunicação de 

massa, Jesús  Martin-Barbero destaca que:  

“(...) se uma mitologia “funciona” é porque dá resposta a interrogações 

e vazios não preenchidos, a uma demanda coletiva latente, por meios e 

esperanças que nem o racionalismo na ordem dos saberes nem o 

progresso na dos haveres têm conseguido extirpar ou satisfazer”. 

(MARTIN-BARBERO, 1997: 83) 

 

Assim, se a alienação existe, e ela é fundamental segundo MORIN (apud 

MARTIN-BARBERO), o processo de construção existente entre o real e o imaginário 

também se faz necessário, no sentido de evocar o ideal de organização, estabelecer a 

ordem, restituindo a felicidade em meio ao caos da modernidade.  

 

“A televisão faz de eventos uma lembrança ritual dos mitos nacionais da 

qual virtualmente toda a nação participa”  

(Robert White, 1994: 50)   

 

 

Outro aspecto que gostaria de ressaltar sobre o mito é o da imortalidade. A 

imagem constrói o mito de que ali estamos e ali permaneceremos. Uma imagem que 

poderá ser guardada e eternizada, congelada. E quando se congela algo o mito da 

permanência surge. Acredita-se que o gelo pode conservar e manter quase que intacto 

um objeto ou ser vivo. E na imagem aparece uma fração da vida ou da representação da 

vida. Parados na imagem, congela-se o momento e que pensa-se perdurará. 



BAITELLO2 também fala na questão da imagem, do culto da imagem, pelo medo da 

morte. A imagem capta o desejo da imortalidade. Assim o que existe na imagem, 

perdura. E por medo da morte, nos juntamos à imagem, nos rendemos a ela, nos 

alimentamos dela e por ela somos devorados, o mecanismo do consumo, consumo das 

imagens. Assim também o é no caso da reprodução das imagens. Cada vez mais se 

produz imagens pelo desejo da imortalidade.  

Os aspectos que envolvem o mito com relação à imortalidade, referem-se ao fato 

de que o ser humano, até hoje, ainda não pode fazer nada para evitar a morte. E muitos 

temem a morte pois ela impossibilita o ser humano de agir. A morte é encarada, para a 

maioria das pessoas, como o fim de tudo. Não poderemos fazer mais nada após a morte. 

Deixaremos pra trás aquilo que foi feito e aquilo que se deixou de fazer. As chances e 

oportunidades deveriam ter sido aproveitadas antes da morte. E o ser humano muitas 

vezes não o faz, por isso a imortalidade é algo que fascina, pois traria a possibilidade de 

aproveitar “mais um pouco”.  

 

 

                                                                 
2 http://paginas.terra.com.br/arte/dubitoergosum/arquivo101.htm#_ftn6#_ftn6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Demandas que põem em jogo o contínuo desfazer-se e refazer-se das 

identidades coletivas e os modos como elas se alimentam de, e se projetam sobre, 

as representações da vida social oferecidas pela televisão”. 

(Jesús Martin-Barbero) 



Capítulo 2 

A IMAGEM E O DISCURSO TELEVISIVO 

 

1. O discurso hegemônico contra uma classe dominada  

Contrariamente ao que os produtores pensam, a mensagem que trabalha com 

idéias simples e já elaboradas, contudo, não (re) produz as mesmas idéias na mente do 

receptor. Para Michel de Certeau (1994:48), o receptor faz um uso tão grande da 

mensagem, conseguindo produzir uma nova idéia, que se assemelha ao processo de uma 

retórica, uma espécie de “bricolagem” da mensagem. “Maneiras de falar” tornam-se 

maneiras de fazer, modos de usar. Essas constatações vêm fazer frente às colocações da 

mensagem hegemônica que tanto se fala a respeito dos media.  

As interações que ocorrem entre o real e o imaginário, que segundo CERTEAU 

(1994: 51) é o local garantido da produção de sentido, pretende-se acontecer através de 

um processo de resistência. Quando a mensagem de comunicação é produzida e 

utilizada por uma classe dominante que visa a propagar e disseminar ideologias para as 

demais classes dominadas, ocorre um processo de assimilação por resistência. É no 

estudo de CERTEAU (1994) que esse processo fica visível. Não tendo como escapar ao 

discurso dominante, ou às práticas dominadoras, as classes dominadas entram em 

processo de resistência e acabam aceitando a dominação, porém a seu próprio modo, 

essas classes dominadas se apropriam, fazem uso, do discurso dominante, e constroem 

sua própria “versão” do discurso. Fazem uma “bricolagem”, segundo CERTEAU é o 

tal do “fazer com”, transformar o discurso dominante e num certo momento, revertendo 

a situação, dominando as classes dominantes. CERTEAU (1994:79) definiu, a tal 

resistência, o nome de “uma maneira de utilizar”, que funciona como “um estratagema 

de combatentes” existindo “uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as 

regras do espaço opressor”.   

O mesmo processo de ”rebelião” é ressaltado por Jesús MARTIN-BARBERO 

(1997:26-27), a que denominou o processo de Romantistmo. Segundo o autor, um novo 

imaginário é construído através do romantismo, na luta contra uma cultura dominante, 

luta esta que procura reafirmar a existência de uma outra cultura além da hegemônica. 

Para Martin-Barbero, o romantismo se dá através de 3 processos: exaltação 

revolucionária obtida com o consenso coletivo daqueles que fazem parte do movimento, 



e a figura de um herói, que representa o povo em sua luta contra a sua própria 

subjugação; o nacionalismo advindo das camadas populares que então reclamariam o 

surgimento de uma nova cultura; e por fim, a resistência contra a racionalidade 

dominante que defende um processo de capitalização produtivo e enriquecedor. Tal 

resistência viria pela volta de uma reação política que se liga ao socialismo utópico 

idealizada no passado, caracterizada pelo primitivo e irracional; e a reação estética que 

defendia a volta do sentimento livre e espontâneo, livre da racionalidade.   

O homem tem o hábito de olhar para as coisas ao seu redor buscando respostas, 

satisfazendo suas curiosidades e questionamentos, entretendo-se; e assistir à televisão é 

o modo como, hoje, o homem consegue tais respostas. Para Ciro MARCONDES 

FILHO (1994:8), o imaginário, que tem a ver com o sonho, é “uma dimensão que não 

está diretamente presente na vida das pessoas mas tem a ver com suas idéias e 

aspirações, (...) está ligada ao sentido do futuro, (...) aquilo que dá impulso para as 

pessoas irem à frente, batalharem, avançarem”. 

A mobilização do receptor diante das mensagens televisivas, pode ser baseada 

numa das funções do mito. “Em nossos mitos encontramos o significado da vida e 

símbolos inspiradores para os desafios do dia-a-dia” uma vez que “o mito responde às 

questões básicas humanas sobre o significado do sofrimento, vida e morte, com uma 

resolução lógica”. Nessa função também pode ser encontrado implícito a ‘arte de fazer’ 

da qual fala Michel de CERTEAU (1994), na re-apropriação da mensagem que o 

receptor constrói e re-elabora, segundo sua própria lógica, e dá sentido à vida.  

As experiências passadas de dificuldades (e de certa forma as atuais em maior 

grau) trazem a lembrança do sofrimento, enraízadas nas diferentes culturas. A busca de 

superação dessas dificuldades, desse sofrimento, fez com que a sociedade moderna 

gerasse uma cultura do carpe diem, do prazer, da felicidade. E no caos moderno em que 

vivemos, no trabalho, na violência, no desemprego, na miséria, e até em menor grau nos 

problemas de família, essas dificuldades minam aos poucos o ser humano. Quando este 

chega em casa, numa ação oposta, ele liga a TV e quer, ao mesmo tempo, ser desligado, 

se desligar do mundo real e entrar no mundo, se não feliz, menos problemático e com 

soluções possíveis. Então o indivíduo assiste ao noticiário, ao filme ou à telenovela, e 

liga seu mundo real (mas na sua mente imaginária) ao mundo irreal da televisão realista, 

e se identifica com os problemas do dia-a-dia, mas ele encontra, ou a ele são oferecidas, 

possibilidades de solução desses problemas diários. Ao voltar ao seu mundo real, ele se 



vê compelido, modificado, motivado a tentar buscar a felicidade na solução dos seus 

problemas. Como dito anteriormente nesse estudo, mais é alienação (imaginário) 

motivadora do que entorpecente. 

Horace NEWCOMB (apud WHITE, 1994:71) observa: “A TV é um mundo do 

fictício ou uma apresentação construída, altamente seletiva, de documentários e notícias 

que nos distanciam da vida real, mas também oferecem uma discussão e um comentário 

desta vida”. Na mesma linha, Robert White coloca que: ”Na experiência da TV, 

relaxamos nossas expectativas estabelecidas de racionalidade, entramos em outros 

mundos possíveis de significados, e então retornamos pra o nosso mundo“real”, com 

perspectivas, de algum modo mudadas, que nos permitem modificar esse mundo”. 

 

 

 

 

 

 

2. A  universalização ou massificação  

Um dado importante a ser colocado é o da abordagem da mulher no contexto das 

produções televisivas, pois esta é vista como a principal audiência, e isso também é 

ressaltado em Aproximacion a la telenovela, de Tomas Lopez-Pumarejo. O autor fala 

que o sucesso das produções ante o público feminino antecede o surgimento da 

telenovela e da própria radionovela, traçando um prévio sucesso para estes meios: 

“Establece a mujer de clase media como el cliente más important Del mercado editorial 

y define los elementos de apelación a tal cliente. No deja de ser curioso que el discurso 

literario mas parecido a la radionovela sea uno que múrió com el pasado siglo” 

(1987:194).  

Se por um lado Lopez-Pumarejo destacou a mulher como alvo principal das 

tramas novelísticas, Ivani Ribeiro (apud ORTIZ, 1991:101) irá provar que esse esquema 

pode ser quebrado e com relativo sucesso em Irmãos Coragem, em que a própria autora 

define a produção como uma “novela masculina” que gira em torno do futebol, 

garimpo, recuperando o clima de um western hollywoodiano.   

Seja para o público masculino, seja para o público feminino, ou ainda, seja para 



os dois tipos de público, a lógica da indústrica cultural, segundo Edgar Morin (1975:28), 

é a de expansão da produção em massa para o consumo máximo. Mais do que isso, o 

consumo tende ao público universal, em que “a procura de um público variado implica 

na procura de variedade na informação ou no imaginário; e a procura de um grande 

público implica na procura de um denominador comum”. Essa variedade seria oferecida 

pela telenovela para satisfazer ao maior número possível de consumidores, variedade 

em que se homogeneiza os diferentes conteúdos - um estilo universal - , e para o 

denominador comum que visa o grande público, a palavra sincretismo traduziria melhor 

a homogeneização dos conteúdos.  

Para Décio Pignatari (1984:69), os meios de comunicação de massa criam 

padrões de comportamento de massa, ou seja, a homogeneização (o autor também 

chama de massificação) do comportamento e da linguagem também é parte de um 

fenômeno sócio-econômico no qual se aplica à padronização, ou massificação, de 

qualquer outro produto industrial.  

Para MARTIN-BARBERO (1997:250), não importamos só a programação 

americana, mas muito mais o modelo dominante que é a “tendência à constituição de 

um só público”, suprimindo, desta forma, as diferentes identidades nacionais, em busca 

de uma única predominante que fale a todas as audiências, que choque o mínimo 

possível e trabalhe com idéias já formuladas e informações já “mastigadas”, exigindo o 

mínimo esforço do receptor. Sérgio MICELI (1972:77) complementa: “A intenção desta 

linguagem é oferecer a todos um repertório adequado à expressão do tônus da 

sociabilidade que caracteriza o estilo de vida de um grupo social”. 

Para BOURDIEU (1997:62), que também fala da homogeneização da 

linguagem, quanto mais um veículo busca alcançar um público abrangente, menos 

“áspero” terá de ser a mensagem veiculada. É a homogeneização da mensagem, sem 

altos e baixos, que evitam levantar problemas que possam chocar o público. A esse tipo 

de informação BOURDIEU (1997:63) denomina informação-ônibus. É uma informação 

do tipo “feito para”, conformada, moldada e digerida para o receptor, que  na vida social 

procura manter o mesmo tipo de atitude. 

Segundo MARTIN-BARBERO (2002:69) A partir das novas tecnologias, que 

propiciam novas formas de comunicação e. portanto, novas formas de interação 

simbólica, a cultura, ou as culturas, que se abre para a interação e troca com as demais 

culturas, nacional ou internacional existentes, ocorre um processo acelerado de 



intercâmbio entre essas culturas, e por um meio de readaptação e assimilação, cria-se 

uma nova cultura  

Como ressalta FERRES (apud OROZCO GOMEZ, 2002:240), na linguagem 

televisiva é utilizado o relato, que busca sempre alcançar o receptor através do apelo ao 

emocional. E que se traduz em abordagens próprias como o uso da sensualidade e a 

espetacularização, através do uso de imagens que fazem referência às conotações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil não é pior nem melhor que a nossa televisão. 

(Nélson Rodrigues)  

 

 

“A idéia é tornar a vida e os conflitos humanos acessíveis a todos, fazendo com que os 

personagens vivam, e não apenas conversem sobre os seus dramas” 

(Janet Clair) 



Capítulo 3 

TELEVISÃO NO BRASIL: O INÍCIO, A CONTROVÉRSIA DA 

PRÓPRIA IDENTIDADE E A CONSOLIDAÇÃO DO GÊNERO 

TELENOVELA NO MERCADO EXTERIOR 

 

 Neste capítulo abordaremos o surgimento da televisão no  Brasil. Levando em 

consideração que as adoções em diferentes esferas tanto da ordem política, social e 

econômica propiciaram o desenvolvimento do veículo no País, buscamos contextualizar 

a imagem de uma sociedade que adotou a televisão e as imagens projetadas por esta 

como meio de informação e reconhecimento representados pela sua própria imagem na 

tela. E com destaque para o gênero telenovela, esta que se apropriou da imagem da 

sociedade na medida em que houve uma cotidianização dos temas, conseqüentemente 

da imagem da sociedade, fizemos um breve resgate histórico do surgimento e da 

ascensão da TV no Brasil. 

 

 

 

1. Um novo veículo de comunicação 

 

A implantação da TV no Brasil teve início nos anos 50 com a fundação da TV 

Tupi, por Assis Chateaubriand, e caracterizou-se pela improvisação devido à falta de 

profissionais e da infra-estrutura necessários. Os profissionais eram advindos 

principalmente do rádio e da imprensa jornalística. No início o número de aparelhos 

televisivos no país era pouco e todos foram trazidos do exterior por Chateaubriand. 

Durante a primeira década da televisão no Brasil, outras emissoras foram fundadas, 

tendo a ajuda do governo. Já os investimentos no emprego das tecnologias e na 

contratação dos profissionais foram feitos pela indústria privada seguindo o modelo 

capitalista. Isso direcionou o desenvolvimento de uma programação voltada para a 

venda de produtos e de dos bens de consumo.  

O governo na época do regime militar também adotou medidas para que 

ocorresse a ampliação e desenvolvimento da comunicação na medida em que incentivou 

o desenvolvimento econômico através da rápida industrialização. Essa medida 



priorizava os consumidores dos grandes centros urbanos. E através destes centros 

alcançar novos canais de distribuição dos veículos de comunicação possibilitando um 

aumento no consumo potencial de produtos comercializados.  

Nas duas primeiras décadas, os patrocinadores determinaram a programação, 

produção e até a contratação de profissionais e artistas. Não-raro ocorreu de programas 

levarem o nome de seus respectivos patrocinadores, como ‘Repórter Esso’, ‘Telejornal 

Pirelli’, Gincana Kibon’, ‘Telenotícias Panair’, entre outros.  

Na década de 1960, ocorreu o aparecimento de novas emissoras. Surgem os 

primeiros programas de auditório. Mas é também na década de 60, que ocorrerá um 

marco na história da televisão no Brasil: o advento do videoteipe. Com este, será 

possível a exibição de alguns programas importados, como as séries americanas. O 

videoteipe também possibilitou a exibição diária de programas, permitindo que o 

telespectador acompanhasse diariamente a programação e criasse o hábito de 

assistência. A partir de então a tevê começa a se popularizar já com uma crescente 

produção dos aparelhos. E é ao final dos anos 60 e início dos anos 70, que irão surgir os 

primeiros e mais contundentes questionamentos sobre os meios de comunicação e do 

poder que eles representavam na época. A maior polêmica relacionada com a televisão 

provém de um conflito ligado a movimentos políticos dos anos 60 e 70. A TV Globo, 

por liderar a audiência, provocava mobilizações de oposicionistas já que ela 

representava o domínio de um discurso, de uma classe dominante.  

A publicidade também foi outro fator que ajudou no processo de 

desenvolvimento da televisão. As agências e anunciantes incentivaram a exibição de 

algumas séries advindas dos Estados Unidos. 

Em meados dos anos 60, o país buscava o crescimento econômico e a 

modernização. Assim, o sistema de telecomunicações foi ampliado, criando as 

chamadas redes de comunicação, o que ajudou na política de consumo em larga escala. 

Foi também nessa década, mais precisamente em 1965, que surgiu a Rede Globo 

de Televisão, num acordo criado pelo grupo americano Time/Life. Esse grupo e a 

emissora caracterizaram-se pela adoção de tecnologias modernas e profissionais de 

grande conhecimento e experiência na área de comunicações e estratégias empresariais. 

Com o incentivo do governo, a indústria buscou seu crescimento no país, e a 

produção de aparelhos televisores cresceu, possibilitando a diminuição no preço final 

para o consumidor. Dessa forma, uma outra parcela da população, de menor poder 



aquisitivo pôde obter acesso a esse veículo que já começava a despontar na sociedade 

no final dos anos 60. E para atender a essa demanda de uma nova audiência, a 

programação ficou cada vez mais popular.  

Da política ditatorial até a instauração da democracia, a televisão acompanhou 

de perto essa transformação no país, sem que diminuísse sua ligação e atribuição de 

poder junto à sociedade brasileira. É nos anos 70 que surgirá o chamado Padrão Globo 

de qualidade’, ligado a uma classe média que estava emergindo diante de uma 

sociedade que almejava o milagre econômico, desejo de consumo característico da 

classe média que despontava, com rigores de modernidade e requinte. É nesse contexto, 

de padrões de estilo de vida, de hábitos de consumo, que a Globo começou a trabalhar.  

As séries que surgiram nos anos 70 procuravam retratar os problemas 

brasileiros, de localidades diferentes do país. Surgiram os seriados ‘Malu Mulher’ para 

retratar o crescente papel da mulher na sociedade, ‘Carga Pesada’ buscava mostrar uma 

diversidade cultural junto aos problemas cotidianos do cidadão comum brasileiro. A 

série ‘A Grande Família’, que era adaptação da série americana ‘All in the Family’, em 

seu primeiro ano de exibição não obteve grande reconhecimento junto ao público por 

não haver identificação com as situações exibidas pela série brasileira, e em seu 

segundo ano procurou modificar isso, abordando temáticas que falavam de uma família 

de classe média baixa que enfrentava as dificuldades do dia-a-dia mas que sempre 

superava e permanecia unida.  

Nos anos 80, a televisão se consolidou como principal veículo de comunicação 

da sociedade. Com a implantação de novos sistemas de comunicação, como os satélites 

que permitiram o alcance a regiões mais afastadas dos centros metropolitanos, o sistema 

de produção televisiva se diversificou, tornando a televisão, aos olhos dos menos 

favorecidos, um meio democrático.  

Mas, se nas décadas anteriores, a televisão foi, na concepção exata da palavra, 

um medium, servindo de canal para a informação, a partir da década de 80 a tevê se 

tornou a própria informação. Ciro Marcondes Filho cita a metáfora da janela para falar 

sobre as imagens que antes apareciam em movimento para o receptor e que mostravam 

a realidade através da tela. A partir da década de 80, segundo MARCONDES FILHO, 

(1994:32), a tevê passou a ser a criadora das imagens, criando mundos ou mesmo os 

sonhos, ou seja, criou uma realidade, aproveitando-se de sua condição de informação 

factual adquirida para incorporar a informação ficcional construída.   



É também a partir da década de 80, que a televisão teve um desdobramento 

crucial em sua história. Devido às novas possibilidades técnicas, o telespectador não 

mais se via passivo diante das informações veiculadas na tela. O advento do controle 

remoto e as redes de televisão, juntamente com o crescimento da gama de canais com a 

implantação da TV a cabo, permitiram ao telespectador assumir um novo papel na 

forma de usufruir e consumir a televisão. Conseqüentemente as produções televisivas 

tiveram de se adaptar, até sendo influenciadas no formato. Mas há que se fazer uma 

ressalva e um adendo, claro. O acesso à diversificação de canais e de programas 

diferenciados pela TV a cabo, ainda é restrito, embora o número crescente seja 

considerável, para as classes mais altas. Assim, à classe popular e de menor renda, resta 

os poucos canais abertos, os quais não mudaram drasticamente os formatos de suas 

produções.  

Contudo, a televisão se viu obrigada a diversificar-se, embora em certas 

parcelas, às particularidades da audiência segmentada. E não é de admirar que ela tenha 

obtido uma condição de poder. A televisão se fez, e continua, presente em nossa vida de 

tal forma que devemos considerá- la nos estudos sobre a sociedade. É fato que ela já foi 

incorporada em nosso cotidiano, principalmente nas conversas, gerando temas e sendo, 

por vezes, o próprio tema. Para Omar RINCÓN (2002:14), a televisão é vital para a 

sociedade, não se vive sem esse meio de informação que nos trouxe variedade e 

elementos de um mundo simbólico para viver. A tevê é agente e nos convoca a agir com 

ela, “A tevê converteu-se na instituição social e cultural mais importante de nossas 

sociedades”. E durante o passar dos anos, esse meio televisivo firmou espaço e tempo 

em nossas vidas, com os usos e desusos e representações que dela fizemos, e ainda 

fazemos, tormando-a uma cultura. Conforme RINCÓN (2002:14) é a cultura do saber, 

do consumir e de produzir: “(...) é o que há de mais importante de tudo aquilo que é 

menos importante” . E é na televisão, justamente pelos usos e desusos, pela sua posição 

de status que alcançou, e status criado, pelas construções simbólicas que dela 

aprendemos a fazer, pela sua parte do cotidiano que a tevê constrói e ajuda a construir, 

devemos levá- la em conta como elemento de grande fonte da qual muito pode ser 

extraído, descoberto e entendido.  

Arlindo MACHADO (2000:11-13) sugere duas opções para se estudar a 

televisão. A primeira  é abordar a televisão como um fenômeno de massa, de grande 

impacto, procurando verificar a enorme influência que exerce sobre a vida social das 



pessoas. A segunda forma é estudar a televisão como “um dispositivo audiovisual” 

através do qual uma sociedade tem um espaço para divulgar suas próprias idéias, 

anseios e diferentes questões. Por fim, Arlindo Machado conclui: “(....) a televisão é e 

será aquilo que nós fizermos dela”..   

Levando em consideração a segunda proposta de Arlindo Machado, colocamos o 

pressuposto de que: é nesse espaço, no dispositivo audiovisual enquanto lugar de 

representações, que a sociedade procura a identificação de si própria, através da 

construção de personagens nas narrativas, nos filmes, nos esportes, enfim, em tudo que 

é veiculado na televisão.  

E o brasileiro acostumou a se ver na telinha, através do conterrâneo interiorense, 

do trabalhador da cidade grande, na moça alegre e cheia de saúde, com a beleza que 

todas procuram, nas crianças que brincam felizes e desfrutam de sua infância, todos 

esses “personagens” que aparecem a todo instante na televisão, esse é o retrato do povo 

brasileiro. O telespectador brasileiro vê sua própria realidade dentro do mundo 

fantasioso e simbólico da imagem televisiva, vê o seu Brasil na tela da TV, assim 

dizemos que a televisão que vai ao ar hoje, no Brasil, é uma televisão representada pela 

sua própria cultura.  

Por outro lado, PRIOLLI (2000) contesta que não podemos falar de uma 

televisão genuinamente brasileira e que esta televisão não pode de fato proporcionar um 

retrato fiel de toda a nossa sociedade, já que esta possui não só uma identidade nacional, 

mas várias, algumas sequer citadas na TV. Ainda segundo PRIOLLI (2000: 15), a 

imagem da sociedade brasileira transmitida pela televisão é a imagem peculiar de um 

país, criada e controlada, nos moldes da Europa e Estados Unidos, por um centro 

dominante Sudeste. Uma miopia de imagem elitista, que cria uma identidade nacional 

comum a todo o território brasileiro.  

A mesma linha de raciocínio havia sido abordada anteriormente por Adauto 

Novaes, para quem a expressão ‘nacional-popular’ como identidade cultural é um “ideal 

sem realidade objetiva que só existe empiricamente enquanto sentido de discurso, o 

nacional-popular é essa unidade que destrói as diferenças culturais e impede a 

identificação do indivíduo à sua classe, raça e etnia”. Para os autores, esse discurso 

transforma a individualidade cultural, no caso particular, para tornar-se reconhecido 

nacionalmente, numa integração que apaga as diferenças culturais, e cujo único desejo é 

fazer parte do sentimento de nacionalismo, de não-exclusão cultural. Esse é, segundo 



Adauto Novaes, o pensamento que deve ser considerado ao falar da cultura moderna, 

um nacionalismo de cultura que se torna abstrato. Uma cultura fragmentada com 

pedaços de diversidades culturais escolhidos para formar um interesse integrador que 

controla e procura evitar o caos provocado pelo choque da diversidade, ou adversidade.  

Esse sentimento de integração a qual refere-se Adauto Novaes é intensamente 

trabalhado pela televisão. O espaço que a tevê tem ocupado na vida do cidadão cresceu 

ao longo de sua história no Brasil, uma prática ligada ao dia-a-dia do cidadão. Para Ciro 

Marcondes Filho “a tevê é parte tão cotidiana (...) e importante quanto à própria vida” 

(MARCONDES FILHO, 1994:40), porque esse meio está tão atrelado a fatores  

essenciais, caso do sonho, que pode ser considerado complemento, combustível e 

alimento da vida. Isso tudo contribuiu para cristalizar um hábito na cultura brasileira. 

Assistir à tevê tornou-se hábito, como o sono, as refeições, o lazer, o contato social (a 

propósito, assistir à tevê tornou-se lazer e proporciona esse sentimento de comunidade, 

de inclusão social, de participação, principalmente no caso da telenovela). 

 

 

 

 

2. Telenovela brasileira: surgimento e ascensão no Brasil e no mundo 

 

No desenvolvimento da televisão no Brasil, conforme em 

STRAUBHAAR(1983) observa-se um histórico que se constituía predominantemente 

de programação importada, advindos sobretudo dos Estados Unidos. A partir do final 

dos anos 60, a essa programação começará a serem introduzidos os programas 

produzidos no Brasil, ocupando o espaço privilegiado do horário nobre, restando às 

produções internacionais os outros horários da grade de programação. Segundo 

REIMÃO (2000:77) as telenovelas passaram a ocupar praticamente todo o horário 

nobre da televisão.  

Dentre os destaques da programação nacional, conforme aponta BALOGH 

(2002:21) se faz presente, no horário noturno, a ficção, e a telenovela ocupa o posto 

soberano, tendo o desenvolvimento desse gênero ocorrido ao longo da história da TV no 

Brasil.   



Segundo FERNANDES (1982:107) se no início, devido à origem temática, eram 

predominantes o drama literário e as adaptações de sucesso internacional, ao longo do 

tempo foi sendo introduzido o humor e as cenas reais da vida cotidiana, bem como a 

utilização de temáticas exclusivamente nacionais.  

Em O carnaval das imagens - a ficção na TV, Michèle & Armand Mattelart. 

descrevem uma reconstituição sobre o surgimento da telenovela, abordando 

profundamente as raízes do gênero e sua idealização, dentro do caráter social, que deu 

início na França do século XIX, com o foeuilleton (folhetim), bem como as 

manifestações que precederam esse surgimento. O histórico da telenovela também é 

tema nessa obra, bem como as outras características que fizeram desse produto um 

sucesso mundial. Ressalta-se os maiores sucessos das produções da telenovela brasileira 

e como se deu o início aqui no Brasil, com o delineamento de um sucesso advindo da 

radionovela, e a influência, no início, das produções estrangeiras principalmente 

oriundas de Cuba e México. Mas os autores demonstram claramente o rompimento com 

essas influências na medida em que descobriram que a identificação de temas populares 

é maior junto ao povo brasileiro.  

Para BORELLI e MIRA (1996:35), a telenovela em seu formato latino-

americano, mais especificamente no Brasil, tem vínculos com as expressões da cultura 

popular. MOTTER explica (apud TONDATO, 1998:37) que essa característica pode ser 

melhor descrita pois na sociedade brasileira existe o “hábito cotidiano de assistir 

telenovelas e um cotidiano dentro da telenovela, que simula um paralelismo entre 

rotinas: a da realidade concreta dos espectadores e a da realidade representada dos 

personagens”.  

É em  1968 que a característica da incorporação da realidade nacional do Brasil 

vai ser definitivamente consolidada através da telenovela Beto Rockefeller, cuja história 

fala de um homem simples que busca vencer na vida sem deixar de aproveitar os 

prazeres oportunos. Nota-se na produção a presença das gírias e expressões tão 

populares no Brasil, sem contar o fato de incorporar notícias comentadas em todo o 

país.  

Esta mudança de orientação dramatúrgica de certa forma reflete o processo de 

modernização no qual o Brasil entra em fins da década de 60. na busca por padrões de 

excelência no campo empresarial, estabilização da programação e qualificação da ficção 

televisiva, a TV Globo também muda o modelo do folhetim, lançando Véu de Noiva, 



sua primeira telenovela comprometida com temas e personagens mais próximos da 

realidade brasileira. Com destaque para as posições gerenciais e mercadológicas que 

refletiam sobretudo a posição norte-americana, aliando a criatividade artística brasileira, 

a Rede Globo investiu em tecnologia e pesquisa procurando manter-se em sintonia com 

as aspirações do mercado consumidor. Através da aliança entre a competência técnica 

de produtores da mídia eletrônica, na década de 70 a emissora desponta conquistando a 

hegemonia na indústria de televisão, assumindo o posto de principal produtora no 

gênero telenovela, mantendo-se até hoje.  

Consolidado o mercado nacional e  com um produto de grande repercussão,  

houve o interesse pelo mercado externo. Para isso, a Globo comercializou em 1975, 

conforme mostra MARQUES DE MELO (1988: 39-41), uma de suas telenovelas para 

Portugal, obtendo um expressivo sucesso. A emissora passou a exportar as telenovelas 

para outros países do continente sul-americano. A partir de então, a Globo assumiu o 

papel de matriz produtora de telenovelas no mercado audiovisual brasileiro, tendo 

grande destaque para suas produções telenovelescas, inserindo o gênero no mercado 

audiovisual exterior, antes restrito a países como Estados Unidos e outros da Europa, 

mas agora conquistado também pelo Brasil. Sucessos advindos de outras emissoras 

também obtiveram êxito no exterior, como Pantanal e Kananga do Japão da extinta TV 

Manchete.  

O sucesso obtido na exportação de telenovelas chamou a atenção da indústria 

audiovisual do Brasil que passou a investir nas produções do gênero visando o mercado 

exterior. Mas o sucesso da exportação da telenovela não é resultado de uma produção 

impensada. Em seu contexto evidenciam-se elementos que ainda são temas de muitos 

estudos.  

Com o êxito obtido a Rede Globo conseguiu concretizar o mercado com a venda 

de mais dezesseis telenovelas para o exterior nos dez anos seguintes e, conforme 

TONDATO (1998:43), a telenovela ultrapassa os limites latino-americanos, exportando 

suas produções para países africanos de língua portuguesa.  

A entrada da telenovela no mercado europeu deu-se devido a adoções 

estratégicas de comercialização e do reconhecimento da qualidade artística brasileira 

(MELO apud TONDATO, 1998:63). A partir daí a comercialização dos produtos 

audiovisuais brasileiros, não só a telenovela, se expandiu.  

 



Capítulo 4 - A telenovela no exterior 

 

A imagem de um país peculiar, veiculada nas imagens de uma produção 

audiovisual que alcançou reconhecimento em países do exterior. Culturas diversas da 

cultura brasileira mas que se identificaram com as imagens perpetradas pela telenovela e 

tiveram uma projeção na imagem veiculada. Alguns estudos procuraram analisar esse 

fenômeno, como mostraremos a seguir. 

Algumas abordagens sobre o sucesso da telenovela no exterior podem ser 

lançadas ao ler o artigo de Mauro Wilton de Souza (WILTON DE SOUZA,1993). Neste 

artigo o autor fala de 3 diferentes perspectivas sobre a exportação das telenovelas 

brasileiras para a Europa. A primeira perspectiva sob a ótica da expansão da TV no 

Brasil, o autor considera a inclusão dos programas televisivos no exterior graças ao 

contínuo processo de desenvolvimento da televisão no Brasil, que deu início na década 

de 1950. Na época o Brasil era um dos cinco países pioneiros a adotar o sistema 

televisivo tendo concessões do Estado para empresas privadas.  

Outro ponto de vista é destacado por WILTON DE SOUZA (1994:151) tendo a 

Europa como mercado nos anos 80. O autor cita a crise da produção audiovisual 

européia no ocidente na época devido à desregulamentação da tv estatal para a privada. 

A importação das telenovelas brasileiras viria como um produto novo, exótico e 

mostrava como o clássico folhetim poderia ser trabalhado em sua forma televisiva, além 

de demonstrar como padrões culturais poderiam ser bem trabalhados pelo setor privado. 

E a terceira perspectiva, talvez a mais interessante, fala acerca das mediações 

técnico-culturais. Sob o aspecto técnico, Mauro destaca estudos sobre as séries 

americanas, as quais teriam se utilizado de padrões culturais e técnicos já 

universalizados, uma imagem globalizada dentro da sociedade americana e que 

entrariam verticalmente na programação de diferentes países. Assim, sob esta teoria, as 

telenovelas brasileiras trabalhariam com esses valores universais para obter aceitação 

em culturas tão diversas. Uma estandardização de padrões televisivos. Porém, a 

contribuição do autor está em colocar em questão essa ótica de buscar padrões 

universais dentro da telenovela. Segundo o autor, não seria um critério muito bom para 

comparação uma vez que muitas produções telenovelísticas do mundo inteiro trabalham 

com temáticas universais referentes ao amor, conflitos familiares, ascenção social, etc, e 



nem por isso obtendo o mesmo sucesso das produções brasileiras. O autor propõe uma 

hipótese interessante a propósito de seu questionamento. WILTON DE SOUZA 

(1994:160) fala sobre o nível de qualidade técnica das produções brasileiras, na qual 

estariam particularmente imagens da cultura brasileira, no entanto, sem ser 

demasiadamente específico para considerar-se regional e local.  

Por outro lado, existem estudos que procuraram reavaliar algumas noções, até 

mesmo conceitos, sobre o sucesso da telenovela brasileira no exterior, como no artigo 

publicado por Luiz Busato e Sérgio Caparelli (BUSATO e CAPARELLI, 1990). Os 

autores fazem menção a pesquisas de recepção sobre a telenovela brasileira realizadas 

no continente europeu. Constatam que a repercussão sobre algumas telenovelas exibidas 

no Brasil não é a mesma verificada em outros países referente às mesmas produções, 

sobretudo no que diz respeito ao fluxo de programas exportados para a Europa. 

Argumentando isso, temos dois discursos: a de um fluxo bilateral de informações entre 

norte-sul e sul-norte; o segundo diz respeito a um fluxo unilateral dominado pelo Brasil. 

Segundo os autores, apenas parte dessa afirmação do fluxo unilateral seria verdadeira, o 

restante sendo uma distorção desse discurso. No argumento dos autores, essa distorção 

tem base em dois pontos. O primeiro é a auto-referência, que é a retro-alimentação de 

discursos propagados pelos media e feitos pelos próprios envolvidos com as produções 

de telenovela (autores, cenaristas, atores e publicitários). Havendo uma circulação de 

auto-referência interna e externa, este discurso se propagaria além dos limites nacionais 

fronteiriços e através de uma organização hegemônica, esse discurso chegaria ao Brasil 

assegurando o domínio cultural brasileiro. O segundo ponto é chamado de discurso 

encantatório, e tem a função de narcotizar zonas de consciência já encantadas pela auto-

referência. Esse encantamento caracteriza-se por expressões como “o maior do mundo” 

ou “melhor do mundo”, situação grave na visão do autor pois desconsidera o contexto 

exterior (BUSATO e CAPARELLI, 1990:58).  

Complementarmente, Elisabet Altadill e Francisco Gallardo (ALTADILL e 

GALLARDO 1990:61-71) demonstraram, na Espanha, que, no período entre 1984 a 

1988, apesar de todas as telenovelas exibidas no país serem produções da Rede Globo 

de Televisão, essas transmissões representam muito pouco no total de horas veiculadas 

de programação estrangeira na Televisão Espanhola (TVE), única a ter alcance em todo 

o território nacional. Ressaltam, porém, que a exibição anterior a 1984, da novela Malu 

Mulher, obteve grande audiência, bem como Quem ama não mata, dois anos mais tarde, 



ambas exibidas em horário nobre. Mas, a partir de 1996, a Televisão Espanhola 

programou as telenovelas seguintes para o horário matinal, o que, segundo os autores, 

causou uma perda da audiência. Produções seguintes como Fonte de Pedra e Gabriela, 

obtiveram êxito expressivo para os horários de veiculação. 

Apesar das considerações citadas acima, ALTADILL e GALLARDO (1990:65-

66) ressaltam que a telenovela brasileira obteve grande repercussão na Espanha, apesar 

das diferenças sociais, econômicas e culturais. Para os autores, o fato de o telespectador 

médio espanhol acompanhar a telenovela brasileira deve-se a uma universalização da 

telenovela em forma e cotidiano do conteúdo, existindo uma descaracterização do local 

geográfico e temporal na história para que haja uma semelhança ambígua com o 

espaço/tempo atual do telespectador. As imagens são trabalhadas de forma a amenizar 

as características peculiares de uma sociedade para que as invariantes da imagem 

caracterizem a produção  

Assim também acredita Décio Pigna tari, colocando a cotidianização, a 

incorporação da imagem brasileira na narrativa como seu ponto mais forte:  

 

“Um mundo de ficção “real”, paralelo ao nosso e ao qual temos acesso 

em horas marcadas, através do buraco negro ou multicor do vídeo. 

Quando a novela deixar de ser diária, isto é, deixar de desenrolar-se num 

tempo “presente” paralelo ao nosso, quando passar a minissérie,  então a 

telenovela “regredirá” ao cinema”.  

(PIGNATARI, 1984: 62) 

  

Relato semelhante à grande repercussão da telenovela na Espanha, estudado por 

ALTADILL e GALLARDO, foi feito na Iugoslávia. Danela Obradovié (OBRADOVIÉ, 

1990) notou que houve um crescimento repentino no número de minutos de telenovela 

transmitidos entre os anos de 1985 a 1988, porém esse número não cresceu nos anos 

seguintes, permanecendo o mesmo. Contudo, esses números ocupam pouco espaço com 

relação ao número de horas da programação estrangeira veiculada na Iugoslávia, 

correspondendo a uma telenovela exibida a cada ano  

Um detalhe destacado por OBRADOVIÉ (1990:73-79) é que todas as 

telenovelas exibidas na Iugoslávia têm destaque muito forte para o papel da mulher. 

Segundo a mesma autora, as telenovelas brasileiras obtiveram reconhecimento junto ao 



público pois o mito da heroína ibérica foi assimilado devido “a proximidade com 

valores coletivos, mentalidade e aspectos culturais dos povos iuguslavos”.  

A imagem veiculada nas telenovelas brasileiras coincide com a evolução do 

papel da mulher na sociedade de todo o mundo. Tal imagem propicia a identificação de 

valores incorporados e projetados pelo gênero. Por outro lado, a autora pondera: “As 

telenovelas brasileiras dividiram o público (...) uma parte mostrou-se interessada (...). 

Outras não”. Finalizando OBRADOVIÉ (1990:76) ressalta que as críticas feitas pela 

imprensa iugoslava foram desfavoráveis às produções brasileiras tendo destaque 

negativo para a dimensão estética.  

Um caso contrário ocorreu na Bélgica como destaca Daniel BILTEREYST 

(1990:81-95). Apesar da crítica desfavorável por parte da imprensa que não previa 

muito sucesso, a telenovela “Isaura” obteve grande repercussão junto ao povo belga de 

língua holandesa. Mas para BILTEREYST (1990:81) o sucesso da telenovela na 

Bélgica deve-se a diferentes fatores, tais como a estratégia de programação, uma base 

sócio-cultural, os hábitos televisivos do público e o texto.  

Sobre a programação, a televisão flamenga B.R.T., colocou a novela Isaura para 

ser exibida no verão de 1985, todas as quintas-feiras no horário das 20:20, sendo 

posteriormente alterada para domingo, o que gerou inúmeras críticas por parte dos 

telespectadores, obrigando a emissora a repensar e alterar novamente a programação da 

novela para as segundas-feiras às 20:30, horário destinado especialmente às melhores 

produções televisivas de drama (BILTEREYST, 1989: p. 84).   

Sobre as barreiras sócio-culturais, Biltereyst fala de estudos que abordariam as 

situações estereotipadas trazendo uma ligação mais direta ao texto televisivo 

proporcionando ao telespectador uma linha dramática repleta de nuances da história de 

Isaura, porém sem que haja deslocamentos abruptos da linha dramática central 

(BILTEREYST, 1990:91).  

Tais colocações feitas por BILTEREYST (1990) deixam claro que a imagem 

universal trabalhada na telenovela brasileira tende a incorporar as características mais 

generalizadas da sociedade brasileira, retratando o cotidiano das famílias, mesmo em 

temas históricos, as imagens que retratam situações cotidianas prevalecem.  



 ANÁLISE DO OBJETO IMAGEM – AS IMAGENS DA TELENOVELA 

 

Nesta parte do estudo, nos propusemos a fazer uma observação dos capítulos das 

telenovelas. Este material de natureza audiovisual foi obtido junto ao departamento 

“Projeto Globo e Universidade” da Rede Globo de Televisão que visa a fornecer 

material para pesquisas de pós-graduação. Contamos com a colaboração de Vânia 

Costa, responsável pelo departamento. O material compreende capítulos de três 

telenovelas em sua versão para exportação em espanhol. A escolha do material 

obedeceu a alguns critérios, o primeiro seria o de obtenção de qualquer capítulo desde 

que não fosse o último capítulo já que o que levaria a audiência a assistir até este último 

estaria necessariamente nos anteriores. Observamos, porém, que o critério maior foi de 

escolha da emissora que limitou ceder no máximo um capítulo de cada produção. 

Contudo isso não invalida nosso investimento uma vez que o objetivo proposto na 

pesquisa não era de uma análise profunda e exaustiva como exemplo um estudo de 

análise de conteúdo. Nos propusemos a fazer uma leitura flutuante das imagens dos 

capítulos com o intuito de observar a presença ou não de características que pudessem 

fazer referência ao estudo bibliográfico proposto na pesquisa obtendo um maior 

conhecimento do objeto.  

 

 

O CLONE 

 

Título para exportação: El clone 

Formato: 250 capítulos de 45’ 

Versão: Espanhol 

Países que adquiriram direito a exibição: 62 

 

 

 O tema sobre clonagem esteve muito em voga e permanece até então. As 

imagens da abertura da telenovela referem-se não só à atualidade do tema mas de um 

mundo em transformação e conseqüentemente a transformação do ser humano. O mito 

da imortalidade parece mais perto e evocativo do que nunca. Na duplicidade de um 

corpo clonado existe a possibilidade da cura de muitos males, da melhoria de um 



material, material genético do próprio ser humano, da perfeição, do controle sobre nós 

mesmos, o que simboliza o poder e tudo aquilo a que ele seduz. A imagem da criação de 

um novo corpo saindo perfeita e fisicamente igual a outro traz a imagem da 

imortalidade. É um mundo novo e globalizado. As primeiras imagens de uma cidade 

(Rio de Janeiro) contemporânea, cheia de luzes à noite, o trânsito, prédios, um anfiteatro 

onde está sendo dada uma conferência, teatro cheio de luzes (as luzes parecem ser na 

visão do diretor o indicativo mais forte da modernidade), cenário grandioso, fabuloso, 

espetáculo. Todas essas imagens ajudam a audiência a se localizar. É o tempo atual no 

qual estamos. Tempo moderno.  

 As imagens seguintes são mais modestas, contrastantes com as anteriores. Agora 

as imagens demonstram o cientista que há pouco explanava eloqüentemente e parecia 

ser o protagonista da história, em cenas de pouca grandiosidade aparente, cenas de uma 

vida simples em seu apartamento. Muitos papéis jogados pelos ambientes, uma 

geladeira com pouca comida, apartamento pequeno e bagunçado, vida atribulada pelo 

trabalho e pouco tempo para dedicar-se e cuidar de si mesmo. Estas imagens procuram 

retratar a vida cotidiana da classe média.  

 Outra imagem no apartamento. Agora em close está o rosto do cientista. No 

espelho reflete-se a sua própria imagem. Ele se olha. A imagem entreolha para o seu 

criador. Um instante marca sua preocupação, sua vaidade, seu desejo, o triunfo a ser 

alcançado e sempre buscado. Instante de eternidade. Cena intrigante. 

 Em certo ponto, ao observar com mais atenção às imagens parecem ter mais de 

uma representação (função): espetáculo, localização, encantamento, e todos com o 

propósito da auto-organização, da cura a que se refere SANTAELLA (2002:XX).  

 Visando cada vez mais tornar a ficção em realidade (tornar verídico), agora 

contando com os recursos de efeitos especiais proporcionados pela tecnologia, uma 

outra imagem tenta convencer o telespectador de que os personagens gêmeos, 

protagonistas da telenovela, interpretados pelo mesmo ator, realmente existem. O pai e 

os dois filhos estão no escritório da empresa, um dos filhos está sentado à mesa e o 

outro de pé, do outro lado da mesa, de frente ao irmão. O que está sentado deixa uma 

bolinha de metal, usada como adorno, rolar pela mesa em direção ao outro irmão, este 

pega a bolinha rapidamente antes que ela caia no chão. A cena dura aproximadamente 

de dois a três segundos e foi filmada no mesmo plano de câmera, procurando 

demonstrar, portanto convencer à audiência, que cada personagem é interpretado por 



um ator distinto e diferente do outro. Ou seja, existem realmente dois atores muito 

parecidos fisicamente, ou iguais, entre si.  

 Embora os personagens gêmeos (ou clonados?) sejam muito parecidos 

fisicamente, a caracterização de cada um é diferenciada e isso fica evidente desde as 

primeiras cenas. Um deles é de personalidade mais “atirada”, excêntrico, racional e 

mais aventureiro. O outro é mais comedido, sério e romântico. Essa caracterização 

diferenciada de cada personagem também é uma forma de tentar demonstrar que 

existem duas pessoas diferentes na realidade.  

 Falando agora da outra personagem protagonista, a imagem é de uma moça de 

vida mais simples, mais caracterizada pela classe média. Habita uma vila simplória, 

com sua mãe. Em certo momento da história, a mãe irá morrer, desencadeado uma 

reviravolta na vida da personagem.  

A imagem da morte também simboliza a realidade. Evoca o medo que se tem da 

morte, o desejo à eternidade, de não sofrer com esse destino de todos nós. Mas também 

serve à idéia de superação. A imagem da moça que perde a mãe e está sozinha agora 

sem os pais e que se vê forçada a visitar parentes em outro país é a imagem da 

superação de um problema (tristeza) e que emociona e também inspira na medida em 

que a audiência se vê às voltas com um problema cotidiano e por muitos já enfrentados 

e que é possível superar para buscar a melhora. Ou mesmo pode servir à inspiração 

daqueles que temem a morte e um dia sabem que a enfrentará, pessoalmente ou 

indiretamente, e que deverão superar esse problema, essa tristeza.  

As imagens espetaculares a que nos referimos nesta pesquisa fazem menção 

àquelas cenas diárias, cotidianas e que nos causam surpresa. Mas as imagens a que não 

estamos acostumados a ver diariamente, também causam surpresa e chamam a nossa 

atenção porque estas imagens seriam o extremo oposto ao nosso cotidiano, como algo 

que nunca vimos. Todas as imagens que aparecem nessa telenove la, imagens do Egito e 

de locais de uma cultura muito diferente, servem ao exótico, ao espetáculo de algo que 

não estamos acostumados a ver, e todo exótico nos chama a atenção.  

Outra imagem que busca tornar real a existência dos dois personagens gêmeos 

ocorre no Egito. O cientista, amigo do pai dos gêmeos, encontra-se abraçado aos dois, 

ele ao meio e cada um de um lado. Conversa com os dois irmãos ao mesmo tempo. A 

cena foi gravada sempre focando os três personagens num mesmo plano de câmera, para 

tentar demonstrar a suposta existência dos atores que interpretam os personagens.  



As imagens dos personagens da cultura islâmica da qual trata a novela, são 

imagens de uma cultura específica e que tem hábitos peculiares. Mas as situações a que 

se vivem, são as mesmas em todo o mundo. Encontro com parentes e amigos, situações 

de problemas (problemas existem no mundo todo e são sempre os mais comuns que 

atingem a todos como as situações vividas no trabalho, com amigos e família). Estas 

imagens, por mais exóticas e diferentes que sejam e que demonstrem uma cultura muito 

diferente daquela da audiência, são as imagens universais da sociedade contemporânea. 

Das situações vividas por todos e captam o desejo de todos. Existe uma identificação 

entre audiência e imagem e que é gerada através de uma dupla atração e relação mútua. 

Existe, portanto, um vínculo. Esse é o poder de atração da imagem.  

 

 

TERRA NOSTRA 

 

Nesta novela de época fica em evidência a utilização das imagens que retratam a 

imigração do povo italiano.  

A imagem do navio em meio ao céu azul sem nuvens, e ao mar aberto, o 

horizonte infinito, e o casal vislumbrando a cena. É o encantamento por algo que é 

cotidiano (o céu, o mar) mas também é raro em suas peculiaridades. E a imagem do 

casal admirando esta cena denota isso. O espetáculo por uma imagem simples mas de 

muita beleza, que atrai pela simplicidade.  

As muitas imagens existentes do casal protagonista remetem ao tema da 

felicidade e do amor universal e que todos desejam alcançar.  

Outra imagem que remete o cotidiano e a do nascimento de uma criança que 

aparece na história (crianças sempre comovem as pessoas) e traz o sentimento da 

felicidade, da paz que se busca, um desejo que se cristaliza na imagem da criança.  

A imagem da morte também está presente, em mais de uma ocasião, nessa 

telenovela. E simboliza o real. A imagem da morte pode parecer contrário ao mito da 

eternidade, e o faz mesmo. Porém devemos lembrar que para haver o expoente da 

superação e da felicidade em um caso trágico como a morte, se faz necessário a 

existência do expoente da tristeza, que seria a dor da perda, da impossibilidade da vida. 

A violência dessas mortes culmina, concomitantemente, com o momento de cenas reais 



da violência e das mortes no mundo. Guerras, conflitos, mortes diárias, a violência no 

mundo é vivida contemporaneamente em nosso cotidiano. A imagem do pai que perde a 

criança numa morte causada por doença, é outra imagem que choca a audiência pela 

situação de impotência. Impossibilidade de não poder fazer muito contra a violênc ia da 

morte, de uma força maior externa. O local onde ocorre a cena, no navio, é a prisão na 

qual se encontra o personagem, local de guerra, de conflitos, de desespero, local 

violento e triste, pois não pode sair do navio em alto mar, assim como muitos que não 

podem, na vida real, sair de suas casas ou mesmo de seu local onde moram. É uma 

angústia. A dor e o desespero do personagem denota isso. Ele tenta fugir do local 

(navio) e não pode porque está preso.  

 

 

 

ESCRAVA ISAURA 

 

 

 Aqui também temos uma novela de época. E funciona mais ou menos no mesmo 

molde de Terra Nostra. As imagens fazem menção a uma época particular com suas 

peculiaridades e no caso desta novela fica ainda mais evidente porque foi em uma época 

mais antiga, na época da escravidão no Brasil.  

 A imagem do homem de poder, dono de terras, sobre os mais fracos (escravos). 

Não precisa ser necessariamente a imagem de um senhor feudal e a de um escravo para 

que exista uma relação de poder sobre o outro. Basta que nos transportamos ao nosso 

cotidiano e veremos essa relação. Em nosso trabalho, quando não somos chefe, somos 

subordinados (mesmo sendo chefes podemos ser subordinados a outras situações, 

apenas para ilustrar), e existe uma relação de poder entre um e outro. O chefe pode mais 

e se sente em poder maior que o subordinado.  

  

 

 

 Nesta novela em particular, a imagem da escrava Isaura é trabalhada de forma a 

clamar o mito da heroína, que supera suas dificuldades mais árduas e se coloca na 

situação de poder maior, ela se sai vencedora em suas batalhas, suas dificuldades, 



supera seus problemas e é isso que a audiência deseja. A superação dos problemas 

cotidianos está captada nas imagens da novela, nas situações a que passa a protagonista. 

A luta diária de Isaura é a luta diária na vida real de muitas pessoas no mundo todo. A 

escrava Isaura é refém de uma situação externa e sua condição a dificulta sua própria 

vida. A sociedade é refém de muitos problemas e a audiência cristaliza as dificuldades 

nas imagens da telenovela e se projeta nas situações vividas pelos personagens. Quando 

“vivem” as situações dos personagens, instaura-se a relação e o sentimento que nasce na 

audiência é real. Existe um conserto, e em certa medida uma cura, um alívio, a 

organização de uma situação problemática dentro do imaginário da audiência. E essa 

situação cativa (motiva) a audiência. A beleza da personagem protagonista também é 

uma forma de se trabalhar a imagem dela como artifício ao poder. Ela detém algo que é 

cobiçado por outros e isso a deixa com um poder que outros não possuem.  

 Outra imagem que denota o poder da personagem protagonista, é que ela aparece  

lendo em mais de uma cena. Bem sabemos que escravos são iletrados e não sabem ler. 

Isaura recebeu um tratamento privilegiado para sua condição de escrava. Outra imagem 

que denota esse privilégio é quando Isaura toca piano. Se escravos não sabem ler um 

livro como saberão ler uma partitura musical? Essa é mais uma condição de privilégio 

que é trabalhada intencionalmente para que a personagem denote um poder.  

  



CONCLUSÃO 

 

Os meios de comunicação vem a cada dia se transformando em objeto de estudo 

para diferentes áreas. Por serem parte integrante e de suma importância para as 

sociedades modernas, as produções culturais servem de espaço para que a sociedade 

seja retratada e por isso também serve de análise para tentar entender as suas dinâmicas 

envolvidas. Com a globalização este processo torna-se ainda mais complexo na medida 

em que se re-organizam os espaços geográficos através de culturas que se interagem e 

se assimilam, se apropriam e re-elaboram trazendo uma universalização mas também, 

segundo (MARTIN-BARBERO apud TONDATO, 1998: 2) uma especialização 

fragmentada o que torna difícil especificar elementos de uma determinada cultura em 

constante mudança  

E os meios de comunicação de massa tem papel crucial nesse processo pois 

fazem parte da hibridização de culturas, servem como rastro das metamorfoses 

assimiladas e criadas nos modernos processos de interatividade não só da ordem 

tecnológica mas também culturais e políticos.  

Em recente matéria mostrada no jornal “O Estado de São Paulo”, é crescente o 

número de exportação de produtos audiovisuais brasileiros para o mercado exterior. 

Assim, a participação da produção audiovisual do Brasil no exterior, com destaque para 

a telenovela,  passa a ter maior relevância. Além de propiciar maior espaço para o 

mercado econômico também gera maior espaço para os estudos sociais. Mas o processo 

de exportação não é mero acaso. A telenovela é uma produção que em suas entranhas se 

ocultam ainda muitas questões, algumas delas de respostas aparentemente insolúveis 

uma vez que as constantes mudanças incorporadas nessa produção tendem a tornar mais 

difíceis essas respostas. Tentamos aqui fazer uma abordagem teórica vistas a dissertar 

sobre a imagem veiculada na telenovela brasileira, que leva em consideração um 

produto híbrido característico desta cultura (FERNANDES, 1982: p. 21). Um produto 

audiovisual consolidado na primeira década de existência (ORTIZ, 1989), criado e re-

criado constantemente nas imagens que permeiam o telespectador, desenvolvido através 

de inúmeras incorporações sociais e que, de maneira alguma, estão desvinculadas a 

outros fatores tais como econômicos e políticos,  e fatos históricos e que, assim, surge 

como produto específico da cultura nacional brasileira. Mas que vem obtendo aceitação 



em outros países de culturas diversas. Como explicar esse acontecimento? Talvez só 

através de uma teoria complexa que possa ser aplicada e generalizada.  

Mas essa teoria ainda é difícil e inexiste. Conforme explica SANTAELLA 

(2001:13) “(..) enquanto a galáxia de Gutenberg foi, desde cedo, acompanhada por uma 

galáxia de pesquisa sobre a natureza e estrutura da mídia palavra (..) os estudos da 

imagem não criaram uma tradição similar continuando até hoje sem um suporte 

institucional de pesquisa que lhe seja próprio”. Seja por qual motivo da inexistência de 

tal tradição, este estudo visa a contribuir bibliograficamente, nesse caminho, no busca, e 

quiçá contribuir na criação, de uma ciência da imagem, através de uma teoria mais 

abrangente que possa englobar as diversas culturas, ou quem sabe uma única cultura 

geral e globalizada, em análise única porém complexa, objetivamos contribuir para esse 

suporte teórico, procurando dar noções de como a imagem televisiva pode ser 

trabalhada pelos meios de comunicação. Uma imagem assimilada e re-elaborada pelo 

telespectador, mais especificamente na imagem da telenovela brasileira exportada. 

A imagem trabalhada nas telenovelas é a imagem simples que encanta, mas 

encanta exatamente porque é simples, é comum ao cotidiano das culturas mundiais e 

universalizadas. São imagens cotidianas de um povo que luta constantemente para 

sobreviver no mundo moderno e que tais lutas ocorrem no plano interno de estruturas 

sociais diversas. O cidadão comum que sonha em melhorar de vida, e o sonho é onde se 

traz a vaga do imaginário. A imagem é exatamente onde se procura trazer o cotidiano da 

sociedade através das imagens reais mas que propiciam no plano do imaginário sonhar 

com algo melhor, uma vida melhor. É a sobrevivência de um povo dominado pela 

potência do próprio mundo em que vive. São demandas de sonhos, desejos, anseios, 

criadas através dos meios de comunicação de massa e disseminadas exatamente para 

causar comoção geral e unir, globalizar, em busca de uma solução para os problemas 

naturais de uma nação. Essa luta torna-se universal no mundo moderno e global de hoje, 

o que poderia ajuda a explicar a aceitação da telenovela no exterior. O cidadão comum e 

de classe média do Brasil é o mesmo cidadão comum da classe média em outros países. 

Segundo KLAGSBRUNN (1992:18), a telenovela exibida diariamente e por um longo 

período desenvolve uma relação íntima e de suspense entre o espectador e a trama, 

sendo que esta relação aconteceria devido aos temas com valores como o amor, o poder, 

saúde, prestígio, ou seja, temas universais. 

 



São demandas, como define MARTIN-BARBERO: 

 

(...) a televisão constitui um âmbito decisivo do reconhecimento sociocultural, do 

desfazer-se e do refazer-se das identidades coletivas, tanto as dos povos como as 

de grupos. A melhor demonstração desses cruzamentos entre memória e formato, 

entre lógicas da globalização e dinâmicas culturais, é constituída, sem dúvida, 

pela telenovela: essa narrativa televisiva que representa o maior sucesso de 

audiência, dentro e fora da América Latina, de um gênero que catalisa o 

desenvolvimento da indústria audiovisual latino-americana, justamente ao 

mesclar os avanços tecnológicos da mídia com as velharias e anacronismos 

narrativos, que fazem parte da vida cultural desses povos. 

 

Detemo-nos mais um pouco nesse ponto em que TEIXEIRA COELHO 

(1988:48) cita alguns estudiosos da Indústria Cultural, ressaltando que a televisão tende 

a generalizar a sociedade:   

  

(...) a TV não produziu o nacionalismo, seu conteúdo não é o nacionalismo mas o 

universalismo. Aqui, a TV estende ao máximo um traço da imprensa: assim como 

a imprensa homogeneizou grupos diversos, fazendo com que superassem o 

espírito de clã e desembocassem na nação, a TV homogeneíza as nações, 

glabalizando-as. O próprio Marx já havia previsto que, graças ao 

desenvolvimento da tecnologia, as culturas nacionais acabariam por apresentar 

um numero cada vez maior de traços em comum, a caminho de uma eventual 

cultura universal. 

 

A cotidianeidade é outro ponto que ressaltamos para onde a imagem é trabalhada 

para que haja uma identificação das massas. O que importa é tornar a imagem cada vez 

mais real para que o telespectador se localize no tempo e reconheça sua participação na 

imagem porque tornando real, a imagem cria a irrealidade de que o telespectador 

participa da ação no seu imaginário: “a televisão deve ser um espelho que mostre a 

verdade em que você vive. Então a televisão é a sua realidade” (Daniel FILHO apud 

ORTIZ, 1991:163) 

PIGNATARI (1984:61) acredita que alguns críticos e intelectuais têm razão ao 

dizerem que a telenovela ganha qualidade na medida em que ganha realidade. Mas o 



autor pondera dizendo que essa realidade é aquela criada pela telenovela, e que nada 

mais é que uma realidade a qual a sociedade de consumo almeja.  

Observarmos que a imagem globalizada de uma sociedade brasileira torna-se 

universal diante das incorporações de ordem política, social e econômica e que, apesar 

de culturalmente diversa, pode trazer uma identificação entre as diferentes culturas nas 

quais as produções telenovelescas foram exibidas. Tal identificação veio sobretudo com 

a reflexão de que a imagem do Brasil é a imagem de uma sociedade comum a outras 

culturas. Chegamos à conclusão de que tal identificação contribui para uma relação 

emocional e afetiva entre imagem e telespectador, através imagens míticas  

representadas na telenovela, propiciando uma forma para que o telespectador se inspire 

e se motive na sua luta diária da vida. Inferimos que o prazer que  se encontra re-

conhecendo a própria imagem representada por um personagem da história traz a 

motivação para acompanhar diariamente e “participar” da telenovela. Assim, sobre esse 

processo, ressaltamos que na imagem e no processo de re-apropriação da imagem 

ocorre um vínculo afetivo que resulta, no plano emocional, em tal motivador. E aqui 

fica uma sugestão nossa na pretensão de um outro estudo referindo-se a esse fato. 

Caberia um estudo sobre a teoria de ‘Usos e Gratificações’, na medida em que o 

telespectador se apropria da imagem e a re-elabora, obtendo um ganho, que é a 

motivação através da imagem, e se é correto o nosso pensamento, tal ganho propiciaria 

a atração do telespectador para que se tornasse audiência cativa consumindo e re-

elaborando essa imagem.  

A imagem da telenovela também procura trabalhar com o mito. Segundo 

MORIN (1975:94) a cultura das massas, como toda cultura, elabora modelos 

“endeusados” ou como MORIN diz “os Olimpianos”, para os quais a sociedade de 

consumo se identifica e transporta a imagem irreal para suas vidas cotidianas, buscando 

realizações e felicidade. O mito, segundo BARTHES (apud SIQUEIRA, 1999:78), 

também se apropria da imagem espetacular, mas de modo simples, tornando-se 

ambígua, deixando espaço para re-interpretações. O mito trabalha com o familiar, com o 

cotidiano, deixando a imagem similar e reconhecível. Essa imagem é que aparece na 

telenovela, seja através da imagem de heróis, simples ou mitificados, é a imagem de 

uma sociedade que é reconhecida e incorporada, re-elaborada de acordo com as 

cognições pessoais de cada um e projetada na imagem, nas imagens da telenovela, nas 

formas de pessoas que lutam para sobreviver aos problemas e lutam para melhorar de 



vida, inspirando-se na imagem.  

Finalizando este estudo concluímos que a dinâmica de um processo global e 

modernizador trouxeram ao Brasil a imagem de uma sociedade universal, imagem que 

trabalha com o imaginário das pessoas mas que se torna real na medida em que 

incorpora a cotidianeidade da sociedade, dos povos e culturas universais e que trazem a 

identificação das diversas culturas existentes.  
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