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A tese é o resultado de uma pesquisa sobre produção de sentido na ficção televisiva.

Demonstra o papel do formato telenovela como ponto de referência desencadeador de valores,

emoções e sentimentos vividos no cotidiano da cidade de São Paulo nos anos 2006 e 2007,

retratados e revelados na fala de seus habitantes enquanto telespectadores como vozes urbanas.

O corpus é constituído de um conjunto de falas de respondentes obtido a partir de pesquisa

empírica de natureza exploratória com coleta de dados por meio da técnica da entrevista pelo

método de “survey”, utilizando questionário, com perguntas abertas e fechadas, aplicado por

entrevista pessoal “face-to-face”.

O conjunto de falas está introduzido pela história da telenovela e da metrópole paulistana

para contextualizar a interpretação do objeto e comprovar a proposta.

Palavras-chave: Comunicação e Produção de Sentidos; telenovela brasileira; metrópole

paulistana; ficção televisiva; linguagem urbana.



This thesis is the result of a piece of research on the production of meaning in fiction

television. It shows the role that the telenovela format plays as a trigger of values, emotions and

feelings experienced in the daily routine of a city like São Paulo in 2006 and 2007, portrayed and

revealed by the urban voices of city dwellers, who speak as television viewers.

The body of data is made up of a set of respondents’ lines obtained from empirical exploratory

research in which the survey interview method was used to collect data, and a questionnaire with

open- and closed-end questions applied in face-to-face interviews.

The set of lines is preceded by a background on telenovelas and the city of São Paulo to

bring interpretation of the object into perspective and corroborate the proposal.

Key-words: Communication and Production of Meanings; Brazilian telenovela; city of São

Paulo; fiction TV; urban voices.
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Apresentação

AVENIDA PAULISTA
composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

Eu acordo bem cedo

E vou trabalhar

Meu coração caipira

Perdido na cidade

Sonha e suspira

Sonha e suspira

Sou fã número um

Do cantor popular

Da vida de artista

Da santa padroeira

Da Avenida Paulista

Da Avenida Paulista

Não existe praia

Pra afogar minha sede

Eu encho a cara

Eu picho a parede

Gosto de quem gosta

De arrancar um sorriso

Se eu curto a “fossa”

Eu perco o juízo

Na Avenida Paulista

Na Avenida Paulista
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DA PESQUISADORA

No ano de 2004, a cidade de São Paulo comemorou 450 anos

de existência e eu estava iniciando esta tese. Gostaria de

destacar que esse início foi gerado muito antes pelas diferentes

sementes que a vida me proporcionou lançar para chegar a ver

frutificar.

Nasci em uma família na qual sempre tive o estímulo para

buscar conhecimentos e para apreciar, primeiro, as histórias de fadas

e as fábulas recheadas de preceitos morais. Preciso confessar que,

em pouco tempo, já estava envolvida a ouvir as escassas narrativas

no radinho na cozinha, lugar onde se desenvolvia boa parte das

conversas familiares, ou a assistir às telenovelas, quando reunidos na

sala de estar. Quando cheguei à fase da aprendizagem e da leitura,

deliciava-me com narrativas dos romances e das fotonovelas – às

quais tinha acesso na banca de jornais e revistas de meus parentes e

que ajudei a cuidar, desde os dez anos de idade. As histórias e “causos”

narrados e repetidos ao longo dos anos foram dividindo meu tempo

de divertimento e lazer com as leituras prazerosas que me

entretinham.

Assim, firme no propósito de conhecer, envidei esforços para

continuar os estudos e fui me aproximando de meu atual objeto de

estudo: a ficção televisiva. Se antes as narrativas ficcionais

compunham parte do meu lazer, passaram a ser objeto de estudos

durante meu curso de Graduação em Letras. As oportunidades de

trabalho e de estudos complementares possibilitaram-me conhecer

outras áreas do saber. Nos estudos de Marketing, também encontrei

desafios e passei a descobrir razões para continuar minhas pesquisas,

levando-me ao Mestrado com uma dissertação sobre os sentidos

construídos nas campanhas publicitárias. Consegui aliar meus

interesses dada a interdisciplinaridade das Ciências da Comunicação

e cheguei ao Doutorado e, por fim, a esta tese na linha de pesquisa

de Linguagem e Produção de Sentido em Comunicação, recuperando

o interesse que já cultivava desde minha infância.
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Embora a realização do Mestrado e do Doutorado seja em parte,

uma atividade solitária, contei com “grandes” mestras. Este trabalho

foi orientado pela Profª. Dra. Maria Lourdes Motter, que me

acompanhou desde os primeiros passos nesta empreitada. Cabe

lembrar que, desde meu Mestrado, ela liderava um grupo de estudiosos

sobre telenovela, pesquisadores e orientandos com diferentes perfis

e competências. Com esse grupo, tive a oportunidade de aprender a

partilhar desses estudos sobre Teorias do Discurso e Ficção Televisiva

e, aos poucos, fui me dedicando a pesquisar esse tema.

A partida da Profa. Motter, sem prévio aviso, deixou-me

estarrecida e desprovida da bravura e da tranqüilidade que ela me

transmitia. Ela nos fez, a mim e aos colegas de orientação, semear e

estávamos quase esperando pela colheita... Devo confessar que, se

cheguei ao final desta tese, é porque pude contar com os amigos,

que deixaram de ser professores e pesquisadores para me incentivar

neste processo de aceitação. Uma nova orientação era necessária e

acabei sendo adotada pela Profa. Terezinha Tagé, que ao longo de

sete meses acolheu meus sonhos e possibilitou que enfim germinassem.

A generosidade da acolhida, a disponibilidade nos longos atendimentos

e os esforços envidados não me deixaram fraquejar, frente ao

infortúnio dessa perda.

Com muito respeito e gratidão chego ao término desta pesquisa,

afinal, como já disse, tive “grandes” mestras. Não quero extenuar o

leitor, mas julguei importante situá-lo no percurso e na organização

desta tese, o que passo a fazer em seguida nesta apresentação.
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DA TESE

A tese foi desenvolvida em capítulos, distribuídos em seis, assim

constituídos:

Capítulo 1 – Contextualização, justificativa do tema e

procedimentos metodológicos;

Capítulo 2 – A telenovela;

Capítulo 3 – A constituição da metrópole – São Paulo;

Capítulo 4 – Os significados do cotidiano na telenovela;

Capítulo 5 – Considerações finais;

Capítulo 6 – Fontes de pesquisa.

No primeiro capítulo, contextualizamos nosso objeto de estudo,

apresentamos a justificativa da escolha do tema e descrevemos os

procedimentos metodológicos adotados para a realização da tese.

No capítulo dois, detalhamos um pouco do histórico desde a

chegada da TV ao Brasil e o início da telenovela, foco desta tese.

Para facilitar a abordagem, dividimos por décadas, desde o início da

telenovela (anos 50) até nossos dias. Longe de esgotar o assunto,

buscamos dar um panorama ao leitor sobre nosso objeto de estudo e

como este se constituiu no produto cultural de maior audiência dentro

da grade de programação televisiva.

No terceiro capítulo, apresentamos o processo de construção

das metrópoles, em geral, especialmente as brasileiras. Para

aprofundarmos, elegemos a cidade de São Paulo, com o intuito de

situar o leitor sobre o espaço geográfico pesquisado. Nosso objetivo

era recuperar fatos que demonstrassem a diversidade da cidade de

São Paulo, que nasceu com múltiplas faces e assim tem se mantido

na contemporaneidade.

No capítulo quatro, ocupamo-nos em abordar os significados

presentes no cotidiano da metrópole paulistana e a contribuição das

linguagens da telenovela à vida da cidade. As reiterações e construções

dos significados podem ser apreciadas nas falas dos telespectadores
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entrevistados na pesquisa. Neste capítulo, apresentamos as

contribuições favoráveis, os aspectos negativos e as sugestões dos

respondentes a respeito das telenovelas.

No quinto capítulo, recuperamos os sentidos revelados nas falas

de telespectadores propostos nesta tese, as análises feitas na pesquisa

empírica e o referencial teórico apresentado nos capítulos anteriores,

expondo nossas interpretações.

No último capítulo, indicamos todas as fontes de pesquisa

consultadas, que permitiram a execução desta tese e que podem

servir como referências para outros estudos.

Devemos, ainda, registrar as limitações de nosso estudo. Embora

tenhamos feito uma pesquisa com amostra representativa, ela só

pode ser generalizada para o universo da população, com a faixa

etária de 16 anos ou mais, residente na cidade de São Paulo. Esse

aspecto não deve ser desprezado, mas precisamos considerar que o

lugar pesquisado (a cidade de São Paulo), pela própria característica

de sua formação, é heterogêneo e multifacetado, o que nos permite

ousar inferir alguns resultados para além desse espaço.

Além disso, o presente estudo pode servir de base para futuros

trabalhos que queiram ampliar o universo pesquisado e possibilitar

novas análises, haja vista a extensão da pesquisa empírica e os dados

coletados.

Agradecemos pela oportunidade de trabalhar na transdisciplinar

área de Comunicação, tendo como objeto de estudo um importante

produto cultural, a telenovela, que serve de espelho à comunidade

pesquisada – elegemos os residentes da dinâmica cidade de São Paulo

como convidados e protagonistas desta empreitada.
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1 Contextualização, Justificativa do
Tema e Procedimentos Metodológicos

SAMPA NO WALKMAN
Engenheiros do Hawaii
composição: Gessinger

Este sou eu
Parado na esquina
A mesma esquina em outra canção
(o barulho termina, começa a canção)

É a verdade
A-ver-a-cidade
Alguma coisa acontece no meu coração

Estas são elas
Tuas meninas
(nordestinas, erundinas)
tua mais completa contradição

Esta São Paulo
São tantas cidades
Nunca tantas quantas gostaria de ser

Ouvindo Sampa no walkman
(vidro, concreto e metal)
Ouvindo Sampa no walkman
Duvido de qualquer cartão postal

Este sou eu
Parado na esquina
A-ver-a-cidade, ouvindo a canção

Deuses da chuva
Demônios da garoa
Garotas propaganda além dos outdoors

FIESP, favelas
Ouro & ferro velho
Surfista ferroviário
(o contrário do contrário do contrário do...)

Esta São Paulo
São tantas cidades
Nessas cidades eu vejo a canção

Ouvindo Sampa no walkman
Samples de sons audiovisuais
Ouvindo Sampa no walkman
A ponte aérea, no metrô

Ouvindo Sampa no walkman (vidro, concreto & metal)
Ouvindo Sampa no walkman Duvido de qualquer cartão postal
Ouvindo Sampa no walkman Samples de sons audiovisuais
Ouvindo Sampa no walkman na Ponte aérea, no metrô
Ouvindo Sampa no walkman a walk on the wild side

Este sou eu
Na esquina, de novo
Tudo é tão novo quanto esta canção
?Será que alguém presta atenção?
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Na sociedade midiática, a televisão aparece como um dos

meios de comunicação mais presentes no dia-a-dia das

pessoas. Entre os programas apresentados pela TV, a telenovela

cumpre hoje um papel social, além da diversão e do entretenimento.

Ao abordar temas presentes no cotidiano e na mídia, a telenovela

ressignifica-os, inserindo-os na trama ao longo da exibição.

As telenovelas revelam-se como programas de maior audiência

entre todos os produtos ficcionais televisivos – minisséries, microsséries,

seriados, sitcoms e filmes. No entanto, os filmes não foram

considerados neste trabalho, porque são produtos diferenciados,

fechados, feitos na maioria das vezes especialmente para o cinema,

mídia totalmente distinta e com objetivos diferentes.

Neste trabalho, partimos do entendimento da constituição do

meio televisivo e do surgimento das telenovelas na grade de

programação até os dias atuais para mostrar o que esse produto

(considerado como um texto da cultura – conceito que explicaremos

a seguir) significa para a sociedade contemporânea; situamos o espaço

(cidade de São Paulo) para melhor compreensão dos respondentes

que foram investigados, para depois apresentarmos a parte empírica

do trabalho junto ao público telespectador paulistano, buscando

relacionar as reiterações e confluências manifestadas nos discursos

dos respondentes acerca da telenovela.

Por força das convergências de linguagem, interação entre

textos e discursos observados durante a pesquisa, primeiramente

foram realizados estudos bibliográficos exploratórios teóricos no campo

da ficção televisiva, ampliando olhares e descortinando caminhos antes

não vislumbrados.

O método de amostragem proposto na segunda etapa – por

conglomerados1 – teve por objetivo obter uma amostra probabilística

representativa da população da cidade de São Paulo, com respondentes

de todas as regiões metropolitanas, selecionados a partir de variáveis

sociodemográficas (classe socioeconômica, idade, sexo, região),

visando à reconstituição da distribuição populacional.

1A amostragem por
conglomerado (subpopulações
mutuamente excludentes e
coletivamente exaustivas) utili-
zada foi selecionada por área
(levou em consideração: a região,
o bairro, o quarteirão, o domicílio
e, por fim, o respondente que
melhor atendesse às questões-
filtro estabelecidas. Segundo
Malhotra (2001: 312), trata-se de
“Uma forma comum de amostragem
por conglomerado em que os
conglomerados consistem de áreas
geográficas tais como municípios,
quarteirões, conjuntos residen-
ciais ou outros tipos de área”. Para
mais informações sobre essa
técnica de amostragem e da
metodologia adotada, consultar o
item 3, “Procedimentos Metodo-
lógicos”,  apresentado nesta parte
do trabalho.
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Demonstramos como a metrópole e as pessoas que a compõem

são refletidas e refratadas (BAKHTIN, 1981) pela telenovela, mesmo

que esta seja ambientada em outras épocas que não a dos atuais

espectadores. A escolha desse tema decorre da importância que a

telenovela e demais produtos ficcionais televisivos têm nos dias de

hoje. Longe de esgotar o assunto, buscamos conhecer os significados

desse produto da cultura na vida cotidiana da metrópole.

Entendemos que a telenovela, programa ficcional televisivo, é

muito mais que um produto de massa, de entretenimento ou de

passatempo. A telenovela como texto comunica, carrega elementos

significativos que indiciam o contexto em que foram produzidos e

carregam mensagens, por isso pode ser considerada como um texto

da cultura, como defendia Lotman2: “Iuri Lotman (...) definia la

cultura como ‘la totalidad de la información no hereditária y el modo

de sua organización y conservación’” (ZILKO, 2005).

Portanto, a cultura depende da consciência humana já que é

informação e exclui a transmissão pelo código genético. O avanço do

homem em direção à esfera do pensamento exigiu novos

descobrimentos que permitissem, que ajudassem a superar as

dificuldades criadas pela existência consciente. Nessas novas

circunstâncias, o homem se depara com a falta de informações já

que estas sempre se adiantam à massa de conhecimentos: “(...) la

necesidad de información se desarrollará, adelantandóse a los ritmos

de nuestro progreso cientifico” (LOTMAN, 1998: 40). É preciso que

as informações organizadas e conservadas sejam transmitidas entre

os diferentes domínios da ação humana, isto é, de manifestações de

vida. Consideramos como cultura, essa constante troca de informações

efetuada pelos textos em circulação (texto entendido como sistemas

de signos, cada um com sua própria codificação, cujos traços

constitutivos podem ser abordados semioticamente).

A partir desse ponto de vista, o texto é um mecanismo complexo,

não simples armazenador, mas também gerador de sentidos: texto da

cultura. O texto da cultura sofre um processo no qual se modelizam as

manifestações da vida social, comportamentos individuais e coletivos de

forma a adequá-los aos enunciados próprios da estrutura à qual pertencem.

2Iuri Lotman é um semioti-
cista russo, importante pensador
e formador da Escola de Tártu-
Moscou.
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No caso da telenovela, teríamos um texto cuja estrutura está determinada pela prática

televisiva dramatúrgica, especificamente inserida no setor entretenimento, considerada como

produção seriada ficcional. Texto de formatação complexa em que vários códigos e linguagens

imbricados e entrelaçados recebem as mensagens e as transformam de modo a gerar outras, ou

seja, há uma “tradução” nesse percurso. Pensada como texto da cultura, a telenovela poderá ser

considerada como depositária da memória de uma coletividade, já que sofreu uma “tradução”, a

qual permite a introdução em um espaço de significação e a possibilidade de conservar, transmitir

e atualizar as informações circulantes na cultura.

Precisamos considerar também que a configuração atual da telenovela é resultado das

interferências de outros formatos (folhetins, radionovela, cinema, teatro, teleteatro), mas sua

presença pode ser percebida através dos tempos e das influências que transferiu também a

outras mídias, como o cinema e, mais recentemente, a internet.

Nesse sentido, entendemos a telenovela como um espelho da sociedade contemporânea,

como um elemento cultural da metrópole. Além da distração, traz significados à vida cotidiana,

como podemos observar na análise dos resultados da pesquisa realizada. A partir de entrevistas

pessoais feitas com os paulistanos, este estudo recupera enunciados e reiterações que explicam a

relação do público telespectador com a telenovela e o que este guarda na memória sobre esse

produto ficcional televisivo.

Analisando as opiniões por meio de associações semânticas, a pesquisa mostrou o que é

reiterado pelo público telespectador. E dessas reiterações buscamos entender o que é sinalizado

pelas idéias recorrentes e quais os elementos pertencentes ou característicos da vida cotidiana de

um grupo de pessoas pertencente à metrópole paulistana, ou seja, o que fica no imaginário dos

telespectadores por essa mediação, como destaca Martín-Barbero (1997: 295):

“Na televisão, a visão predominante é aquela que produz a sensação de ‘imediatez’, que é um

dos traços que dão forma ao cotidiano. (...) Na televisão, nada de rostos misteriosos ou encantadores

demais; os rostos da televisão serão próximos, amigáveis, nem fascinantes, nem vulgares.

Proximidade dos personagens e dos acontecimentos: um discurso que ‘familiariza’ tudo, torna

‘próximo’ até o que houver de mais remoto e assim se faz incapaz de enfrentar os preconceitos

mais ‘familiares’.”

Desse modo, o objetivo principal foi mostrar a telenovela como geradora de sentidos do

imaginário da metrópole. Como objetivos secundários, buscamos avaliar como a telenovela é

compreendida pela sociedade e como se constituem os significados desse produto ficcional televisivo

no imaginário dos paulistanos e os registros que deixa na cultura paulistana. Procuramos

compreender o telespectador como parte constitutiva do que é mostrado na ficção televisiva.

Sendo o telespectador um elemento representativo, ele operacionaliza a compreensão da Grande

São Paulo, espaço geográfico eleito para traçar o perfil da metrópole contemporânea.



20

Isso é possível porque, como já dissemos, entendemos a telenovela como texto da cultura,

ou seja, esta é codificada duas vezes. Para Lotman (1996), a codificação de um texto de cultura

é resultante do processo de modelização. O conceito de modelização implica a idéia de conferir

estruturas de linguagem a sistemas não detentores de uma organização, ou de um modo codificado

capaz de transmitir mensagens. As informações organizadas e conservadas num texto seriam

então codificadas – modelizadas –, permitindo a introdução de uma informação na memória.

Objetos sociais são modelizados de modo a serem semiotizados – primeira modelização –;

modelizados pela segunda vez, tornam-se textos da cultura porque estão aptos a não só conservar

e transmitir como também a gerar novos significados.

Consideramos então:

• uma primeira modelização: a enunciação dos telespectadores quando se expressam sobre

as telenovelas vistas como objetos sociais;

• uma segunda modelização: quando traduzidas pelo pesquisador num esforço de

compreender os signos da primeira: as confluências, as reiterações, as valorações, os

julgamentos que permitiriam a compreensão e apreensão do imaginário do telespectador

habitante da Grande São Paulo.

Com isso, pretendemos “fotografar” o momento atual, e este, ao ser revelado, apresentará

elementos constitutivos da metrópole, passíveis de serem reconhecidos pela construção de

significados atribuídos pelo telespectador à telenovela, levando em conta sua presença na cultura

dos paulistanos.
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Este trabalho tem como foco o espectador paulistano de ficção televisiva, elegendo a

telenovela e suas relações com o público como objeto. Entende-se que o receptor, ao decodificar

a mensagem, está sendo ao mesmo tempo enunciatário e enunciador, portanto, interessa saber

de que forma ele reage diante das mensagens que lhe são dirigidas pela mídia.

Apesar de seu ingresso tardio como objeto de estudo, a telenovela evidencia hoje sua

importância na área de Comunicação. No entanto, ainda é um desafio compreender as interferências

desse produto no público telespectador.

A escolha dos habitantes da cidade de São Paulo, para a parte empírica deste estudo,

justifica-se pela diversidade sociocultural de seus habitantes, que constituem um tecido social

diferenciado pela composição múltipla e complexa. São Paulo é considerada a maior metrópole da

América Latina e pode contribuir para a compreensão de como as histórias ficcionais constituem

ou não lugar de encontro, de discussões, e espaço público da sociedade pós-moderna.

Além disso, um estudo com essa população possibilitou o que talvez nenhuma outra cidade

brasileira teria conseguido registrar: sua composição multifacetada. A cidade de São Paulo integra

em si os diferentes brasis por reunir diversas naturalidades e nacionalidades – traço marcante em

sua arquitetura, dinamismo, cultura, culinária, enfim em suas divergências e convergências que

têm sido narradas em verso e prosa por renomados autores e sob diferentes olhares e discursos.

Ressaltamos que este trabalho foi desenvolvido dentro de um contexto histórico e social, o

que implica situar sua parte prática dentro do tempo (atual) e espaço (município de São Paulo),

embora ao escolher um espaço com culturas tão diversificadas não esperássemos obter

uniformidade nos resultados. Na condição de era da globalização, devemos, portanto, considerar

que a abertura dos mercados trouxe muito mais opções para os receptores e também aos

telespectadores, já que o tema proposto busca entender esse público especificamente. Com

relação a esse processo de globalização, Ortiz (1994: 7-8) explica:

“Na virada do século, percebemos que os homens encontram-se interligados, independentemente

de suas vontades. Somos todos cidadãos do mundo, mas não no antigo sentido, de cosmopolita,

de viagem. Cidadãos mundiais, mesmo quando não nos deslocamos, o que significa dizer que o

mundo chegou até nós, penetrou nosso cotidiano.”

Precisamos, pois, entender o processo da globalização para compreender as constantes

alterações e dualidades de deslocamentos da identidade nacional, o que implica distanciamento

da idéia sociológica da sociedade como um sistema demarcado e substitui essa perspectiva para

novos entendimentos de tempo e espaço, conforme destaca Hall (1999: 75):
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“Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global

de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas

imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente

interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas –

desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições

específicos e parecem ‘flutuar livremente’.”

A ficção televisiva também deve ser entendida dentro do

contexto globalizado, “(...) a ficção que na sociedade letrada se

acomodava em romances, contos, contos de fadas, novelas, lendas e

mitos, apresenta-se nas diversas e múltiplas linguagens que circulam

pelo universo cultural, pois também elas são fazeres do homem”

(VIDAL, 2006: 57).

Para Balogh (2002: 24), a linguagem televisiva é caracterizada

por intenso hibridismo, uma mescla “(...) originária da literatura,

das artes plásticas, do rádio, do folhetim, do cinema”,

assimetricamente incorporada. A isso se somam as inovações

tecnológicas proporcionadas por câmeras de grande mobilidade, lentes

que corrigem e atenuam imperfeições e traços da idade, a alta

definição que está por ser implantada e sem dúvida mudará os modos

de linguagem.

“A fragmentação própria do veículo (pausas e interrupções para

chamadas noticiosas, comerciais), o ambiente de recepção – a

casa – que permite uma série de ações simultâneas ao ato de

assistir, o ‘zapping’ são interferências que provocam mudanças

na linguagem, reafirmando seu hibridismo” (VIDAL, 2006: 58).

Entretanto, o que se pode notar é que o código amoroso funciona

como uma espécie de agenciador das variações propostas para as

formações narrativas, mesmo tendo esse código sofrido

transformações nos mais de cinqüenta anos de telenovela no país3.

O(s) núcleo(s) amoroso(s) funciona(m) como agregador(es) e

distribuidor(es) das subtramas (das outras formações narrativas). O

amor é de caráter convencional, mantém as normatizações sociais

acordadas com os valores morais patriarcais ainda em voga nos anos

de 19604. Personagens continuavam a ser construídos em torno da

lógica amorosa. Se conformados, normalmente pouco valoravam o

físico e o material. Transgressores assumiam o desejo, lutavam pela

conquista e muitas vezes perdiam. Estabelecia-se o caráter

3A primeira telenovela
brasileira Sua Vida me Pertence, de
autoria de Walter Foster, estreou
em 1951, na TV Tupi. Somente em
1963, esse gênero passa a ter
espaço diário na grade de
programação com 2-5499 Ocupado,
na TV Excelsior, de autoria do
argentino Alberto Migre (ORTIZ,
BORELLI, RAMOS, 1989).

4O Direito de Nascer (1964/
65) é considerada pelos estudiosos
como marco da primeira fase
telenovelesca no Brasil. História
que reforça as características e
interditos da sociedade ainda
provinciana e patriarcal: proibição
do sexo fora do casamento,
internamento da mãe solteira em
convento, afastamento do filho
bastardo etc. Não apresenta
mistério a ser conhecido no final,
ao contrário, o telespectador é
quem sabe de tudo. A partir dela há
uma verdadeira explosão teledra-
matúrgica no país com altos
investimentos em todas as
emissoras: Tupi, Excelsior, Record,
Globo (ORTIZ, BORELLI, RAMOS,
1989).
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maniqueísta. Esse tipo de estrutura é encontrado especialmente no

trabalho de Glória Magadan, que marcou a década inicial da telenovela

no Brasil5. Com Beto Rockfeller6 (1968/69) inaugura-se a

teledramaturgia de autoria brasileira, ocorrem mudanças na matriz

narrativa. A personagem Beto Rockfeller, nome que não era o de

família e sim adotado pelo sagaz e esperto balconista de loja de

calçados, é responsável pelo núcleo que traz outro valor que se torna

matriz de produções subseqüentes: a ascensão social. Segundo Souza

(2003), Beto Rockfeller faz o herói sem nenhum caráter que, embora

não abolindo totalmente o maniqueísmo, enfraquece barreiras e

permite uma ruptura sígnica. Os estereótipos narrativos sofrem

progressivas modificações e permitem o aparecimento de outros

registros discursivos ajustados ao código social que emerge em uma

sociedade em ebulição. O valor agora é a busca do bem-estar, da

realização pessoal, mais adequado ao momento do que os antigos

atributos de bondade e maldade, indiciando assim uma aproximação

com a realidade, com a vida, em suas tensões e dinamismo.

Estudiosa de telenovela, interessada nas questões de interação

entre realidade e ficção, Motter (passim) trabalha com o par

“cotidiano ficcional” e “cotidiano concreto”, procurando as interações

entre eles, o que a leva a perceber como se dão essas articulações.

Interessa-nos, aqui, pontuar alguns achados, que consideramos

interessantes para o nosso trabalho. A ficção televisiva participa do

cotidiano brasileiro, portanto não seria diferente na cidade de São

Paulo, como espaço de lazer. A ficção coloca o espectador frente a

pessoas que lhe são familiares, vivendo conflitos semelhantes aos

seus, “(...) buscando soluções, reconciliando-se, mostrando um modo

de ver e reagir diante das possibilidades de escolha de respostas às

questões que a cada passo propõe a complexidade do mundo no

interagir social” (MOTTER, 2003a: 31). Tendo como atributos o

entretenimento, o descompromisso, a desmobilização da atenção,

gera o descanso, a recomposição do desgaste causado pelas dificuldades

da vida cotidiana. A telenovela (por extensão, a televisão e o roteirista)

corresponde ao contador de histórias que, em tempos remotos, fazia

da fogueira na praça da aldeia seu lugar e, para Benjamin (1985),

entre outras coisas, viajava pelo mundo e/ou pela imaginação, ouvia

5Glória Magadan, cubana
que viveu muitos anos nos Estados
Unidos, dominava a técnica de
sedução novelística, de matriz
folhetinesca. Seus personagens
eram nobres, ciganos, jovens
ingênuas e heróis comprometidos
com a bondade, de caráter puro e
inculpável (ORTIZ, BORELLI,
RAMOS, 1989).

6A telenovela  Beto
Rockfeller, de autoria de Bráulio
Pedroso, foi transmitida pela TV
Tupi de 1968 a 1969 (ORTIZ,
BORELLI, RAMOS, 1989).



de outros viajantes e depois narrava suas experiências. Para que o

público interaja com dezenas de personagens, dezenas de núcleos

narrativos, espaços que se multiplicam, é preciso que estejam

ancorados na realidade espaço-temporal. Não à toa a linguagem, os

signos são reiterativos e recorrentes, marca comum na organização

estrutural do produto7 e fazem paralelismo com o cotidiano concreto

repetitivo e monótono. Tem-se então a realidade pontuando a

telenovela, mas não se pode esquecer o inverso: a telenovela, portanto,

a ficção, pontuando a mídia. Várias são as revistas especializadas e

também as páginas dedicadas à cultura dos jornais diários e de

periódicos semanais ou mensais (impressos e eletrônicos) que reservam

espaços para crítica e reflexão, assim como para as notícias sobre a

produção e também os resumos do que está por acontecer. Note-se

que a ênfase é dada à temática, devendo uma reflexão sobre o modo

de ser do produto enquanto linguagem, enquanto “texto de cultura”,

como está sendo aqui considerado.

Dessa forma, esperamos contribuir para o entendimento da

complexidade do público receptor da mídia televisiva, identificando

os diferentes discursos desses telespectadores, a partir das telenovelas.

Além disso, é importante destacar que, os resultados da pesquisa de

campo, embora se refiram apenas aos telespectadores residentes no

município de São Paulo, poderão colaborar para trabalhos na área da

comunicação, no que diz respeito às mensagens elaboradas e dirigidas

a esse público.

Consideramos que os telespectadores participam da criação desse

tipo de obra televisiva, pela característica do seu formato “em

aberto”. Cabe destacar que o conceito de “obra aberta”, de Eco

(2001), difere do conceito de obra aberta sob o ponto de vista de

Pallottini (1998: 60), como ela mesma destaca:

“Dizer que a telenovela é uma ‘obra aberta’ já se tornou lugar-

comum. Tendo em vista o fato de que, a partir de Umberto

Eco, a expressão se tornou portadora de um sentido muito

definido, é bom deixar claro o que é obra aberta para Eco, e

em que sentido é aberta a telenovela.”

Eco considera as possíveis interpretações por parte do leitor,

trabalha com o conceito de leitura que pode propiciar diferentes

7A fala dos entrevistados
nas pesquisas de campo mostra a
relevância das reiterações e
recorrências temáticas e sígnicas.



desdobramentos, por parte do leitor, enquanto na “obra pronta”, o leitor não interfere no

sentido de mudar sua feitura. Esse entendimento aproxima-se do conceito de dialogismo bakhtiniano

(não de autoria no sentido de autor criador do objeto estético), ou seja, o leitor é visto como

parte integrante do processo comunicativo. Pallottini (1998: 60) explica o conceito de Eco para

distinguir o que é utilizado para as telenovelas:

“A obra aberta é aquela que apresenta a possibilidade de várias organizações, que não se mostra

como obra concluída, numa direção estrutural dada, mas se supõe que possa ser ‘finalizada’ no

momento em que é fruída esteticamente.

Isso demanda, por um lado, um leitor mais ativo, dono de uma certa erudição relativa ao enunciado.

O consumidor deve estar preparado para enfrentar a obra, que por sua vez deve ter características

de inovação, formais ou de conteúdo. (...) As convenções da telenovela, ou seja, seu moralismo

forçoso, seu caráter, digamos logo, comercial (a telenovela do mundo capitalista deve ‘vender’ –

mas será que isso só ocorre no mundo capitalista?) tiram dela o teor de obra aberta.”

Também Rabaça e Barbosa (2001: 519), no Dicionário de Comunicação, sugere esse

entendimento, ao definir “obra aberta” como “trabalho intelectual que, intencionalmente ou

não, propicia diferentes interpretações e desdobramentos por parte dos leitores”.

No caso da telenovela, o conceito de “aberto” diz respeito ao fato de estar sendo escrita

enquanto está sendo “lida”, ou melhor, “assistida” e daí o espectador (assim como os interessados

economicamente no produto, como patrocinadores, anunciantes etc.) interferir. Telenovela é

obra “em aberto” no sentido de não conclusa como narrativa, como produto.

“(...) uma das características fundamentais da telenovela padrão brasileira: a de ser uma obra em

aberto, escrita enquanto vai ao ar, sujeita a sofrer todas as modificações que as circunstâncias,

os acontecimentos do dia, o sucesso e o insucesso, o êxito de audiência e outros detalhes

puderem lhe impor” (PALLOTTINI, 1998: 73).

Na telenovela, a narrativa é construída ao longo da trama; de acordo com o que é avaliado

como “bem aceito” pelos seus interlocutores, o autor/roteirista desenvolve a história. O que fica

expresso é, portanto, o desejo da metrópole pela via de seus habitantes (público telespectador

formado pelos diferentes agentes sociais: emissoras, anunciantes, organizações e/ou instituições

sociopolítico-religiosas, público em geral etc.), inclusive direcionando o destino e a caracterização

das personagens. O destino destas, por exemplo, depende do que o público telespectador quer

ver. Assim, ele sai de uma posição passiva e assume papel de co-autor, interferindo na história.

Sendo o telespectador co-autor, o escritor preocupa-se em transmitir o que ele deseja.

Muitos se identificam com os personagens, com a trama, com algum fato já vivenciado.

Apesar de a telenovela ser como um espelho da realidade, muitas vezes esta é insuportável, e o

telespectador cria outra perspectiva da realidade, recriando personagens ou facilitando novas

perspectivas para si. O que está disponível a todos, muitas vezes, é insuportável. Por esse
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motivo, as pessoas buscam na ficção televisiva um alento, uma outra solução para as dificuldades

do dia-a-dia.

Dessa forma, a construção dos sentidos por parte dos agentes envolvidos no processo

comunicacional apresenta diferentes matizes, mas sua combinação possibilita uma leitura

abrangente de um universo também multicolorido. Entendemos que o campo da Comunicação é

transdisciplinar, portanto este trabalho reflete um olhar multifacetado que compreende essa

complexa área, composta de (re)significados e que possibilita diferentes leituras a partir da

riqueza e da contemporaneidade de seus objetos e das análises.

Assim, durante a tessitura desta tese não separamos estritamente a teoria da parte empírica.

Pedimos permissão para apresentá-las, como reflexos de um tempo pós-moderno, de forma

híbrida ao longo de todo o trabalho.
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir da revisão bibliográfica sobre o tema central da pesquisa,

traçamos um quadro teórico de referência que norteou a análise da

parte empírica desta tese. Esta consistiu no planejamento e execução

de uma pesquisa de campo junto a telespectadores residentes na

Grande São Paulo.

Em face dos objetivos estabelecidos, o método de pesquisa

mais apropriado foi o de survey8 (em contraposição ao de observação

e de experimentos), com uso de questionário composto por perguntas

abertas e fechadas, aplicado por entrevista pessoal face-to-face. O

método foi desenvolvido em duas etapas, como explicitamos nos

próximos itens.

1.3.1  Primeira Etapa: Pesquisa Exploratória

Realizamos uma pesquisa de natureza exploratória, no ano de

2006, por meio da técnica de entrevista em profundidade, com o

auxílio de um roteiro de entrevista, com uma amostra menor, para

poder embasar e desenvolver questões que possibilitassem a segunda

etapa de coleta de dados com uma amostra representativa do universo

pesquisado (residentes do município de São Paulo).

Essa orientação metodológica vem ao encontro da observação

feita por Thiollent (1987: 33) quanto à utilização de entrevistas em

profundidade:

“Quando o assunto é muito aberto, o questionário é substituído

por um simples roteiro de entrevista, ou, no caso da entrevista

não-diretiva, por uma instrução ou tema-chave a partir do qual

o respondente falará sem responder a perguntas

predeterminadas. Nestes últimos casos, trata-se da entrevista

propriamente dita. A diferença entre o questionário

(eventualmente aplicado em entrevista dirigida) e as entrevistas

semi-estruturada e não-diretiva reside na extensividade do

primeiro (grande número de pessoas e fechamento das

perguntas) e na intensividade das segundas (pequeno número

de pessoas e grande abertura das perguntas para maior

‘profundidade’)”.

8Survey, ou método de
levantamento, “(...) se baseia no
interrogatório dos participantes,
aos quais se fazem várias
perguntas sobre seu comporta-
mento, intenções, atitudes, per-
cepção, motivações, e carac-
terísticas demográficas e de estilo
de vida. (...) Geralmente, o
questionário é estruturado
visando a uma certa padronização
no processo de coleta de dados”
(MALHOTRA, 2001: 179).
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Para a realização desta pesquisa adotamos os seguintes procedimentos:

• elaboração de um roteiro de questões, com base nos dados secundários obtidos (quadro

teórico de referência), abordando os aspectos pertinentes ao estudo em questão;

• aplicação desse roteiro junto a uma amostra de 10 (dez) pessoas, residentes no município

de São Paulo. A amostra foi composta de telespectadores de ambos os sexos, de todas as

classes socioeconômicas (critério Brasil da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa

de Mercado – Abipeme) A, B, C, D e E, considerando diferentes faixas etárias.

• transcrição das entrevistas e análise do material coletado, para posterior desenvolvimento

do questionário da pesquisa de campo quantitativa.

Consideramos na seleção das pessoas a serem entrevistadas alguns critérios (sexo, classe

socioeconômica e idade), embora isso não fosse estritamente necessário. Thiollent (1987: 34)

também aponta essa característica da amostragem das entrevistas em profundidade que são

feitas intencionalmente:

“No que diz respeito à aplicação de entrevista em profundidade, nada impede formalmente uma

escolha segundo critérios de amostragem semelhantes. Porém, na prática, a seleção das pessoas

a serem entrevistadas intensivamente não obedece a regras mecânicas. (...) A seleção resulta de

uma avaliação da relevância ou da representatividade social (não estatística) das pessoas. Tal

avaliação fica por conta da ‘intuição’ dos pesquisadores.”

Devido à especificidade e à natureza desse tipo de técnica, fizemos pessoalmente todas as

entrevistas para poder garantir melhor compreensão do público entrevistado e do objeto pesquisado:

a telenovela.

1.3.2 Segunda Etapa: Pesquisa de Campo

Descrevemos a seguir as principais características metodológicas que adotamos para a

realização desta pesquisa.

a) Área geográfica de abrangência da pesquisa:

Os dados foram coletados junto aos telespectadores residentes no município de São

Paulo, distribuídos por área geográfica: regiões Leste, Sul, Norte e Oeste, conforme

apresentado no Quadro 1, a seguir.

b) Método de pesquisa:

Levantamento de campo com uso de questionário semi-estruturado (com questões

fechadas e abertas), aplicado através de entrevistas pessoais por pesquisadores

devidamente treinados para abordar e orientar os respondentes em como proceder no

caso de eventuais dúvidas.
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c) Técnica de amostragem:

Utilizamos um método de amostragem probabilístico, “(...) em que cada elemento da

população tem uma chance fixa de ser incluído na amostra” (MALHOTRA, 2001: 305),

com o objetivo de entrevistar um determinado número de pessoas que representassem o

universo da população pesquisada – no nosso caso, os residentes da Grande São Paulo.

Pois, de acordo com Malhotra (2001: 305), ao adotarmos a amostragem probabilística,

“É possível preespecificar cada amostra potencial de determinado tamanho que pode ser extraída

da população, assim como a probabilidade de selecionar cada amostra. Nem toda amostra potencial

precisa ter a mesma probabilidade de seleção, mas é possível especificar a probabilidade de

escolher qualquer amostra de um dado tamanho.”

Dentre os métodos probabilísticos de amostragem, adotamos o de conglomerados, de

modo a obter resultados que garantissem a representatividade das informações coletadas

na análise para toda a população pesquisada (residentes na Grande São Paulo), considerando

os seguintes critérios:

- Região

- Bairro

- Quarteirão

- Domicílio

- Respondente

Segundo Malhotra (2001: 312), “Na amostragem por conglomerado, divide-se primeiro a

população-alvo em subpopulações mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas, ou

‘conglomerados’”. Buscamos, assim, selecionar a amostra a partir da área (região) de

residência, considerando proporcionalmente a distribuição populacional da Grande São Paulo,

por subdistritos e bairros, e as questões-filtro estabelecidas. Ou seja, procuramos decompor

a amostra por região, bairro, quarteirão, domicílio e, por fim, neste, selecionar pessoas,

com 16 anos ou mais, que assistissem, pelo menos uma hora por semana, aos programas

ficcionais seriados (minisséries, telenovelas e seriados), já que são focos desta pesquisa.

A faixa etária dos respondentes, a partir de 16 anos, foi estipulada porque os indivíduos,

no Brasil, a partir dessa idade podem votar, ou seja, passam a ter direitos plenos para o

exercício da cidadania política. Por esse motivo, nós os consideramos capazes de responder

ao questionário desta pesquisa.

d) Tamanho da amostra:

É importante explicar que, para definição da amostragem, contamos com o auxílio de

profissional da área de pesquisas, que, a partir das informações detalhadas (no que diz

respeito aos problemas, objetivos e especificidade do projeto), explicitou a melhor técnica

a ser utilizada (entrevista pessoal) e definiu o tamanho da amostra a ser pesquisada.
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Esse tamanho foi estimado em 385 entrevistas, considerando um erro amostral de 5% e

um nível de probabilidade de 95%, nas áreas geográficas determinadas: Zonas Centro,

Leste, Sul, Norte e Oeste. Vale destacar que consideramos a proporção da distribuição

populacional da cidade de São Paulo por essas áreas, onde foi realizada a coleta dos

dados. Obtivemos uma amostra final de 389 respondentes, porque na finalização da

coleta dos dados, alguns entrevistadores foram autorizados a aplicar alguns questionários

adicionais que garantissem o fechamento da amostra.

Desse modo, os resultados obtidos são representativos da população com idade igual ou

superior a 16 anos, de ambos os sexos e de todas as classes socioeconômicas, residentes

na cidade de São Paulo. Isto equivale a dizer que os resultados são generalizáveis,

considerando uma margem de erro de 5% para mais ou para menos (MALHOTRA, 2001).

e) Instrumento de coleta de dados:

A partir dos subsídios obtidos na etapa qualitativa, elaboramos o questionário utilizando

o uso de questões formuladas, prioritariamente, fechadas para o perfil do respondente,

e não-estruturadas, ou seja, abertas, para as questões sobre nosso objeto de pesquisa:

a telenovela.

O questionário, antes de ser aplicado, foi pré-testado e submetido à banca examinadora

de qualificação desta tese. Realizamos o pré-teste, como sugerem os teóricos que

trabalham com procedimentos metodológicos (THIOLLENT, 1987; BELL, 1997), para

permitir corrigir eventuais falhas na formulação das perguntas decorrentes de problemas

de compreensão das questões por parte dos respondentes e para identificar se havia

necessidade ainda de alteração de algumas questões ou de seqüenciamento das mesmas.

Elaboramos o questionário em oito blocos de assuntos homogêneos, de forma a facilitar

o entendimento por parte dos respondentes e o preenchimento pelos entrevistadores.

Bloco 1 Questões-filtro (feitas no início da entrevista).

Bloco 2 Dados pessoais e de escolaridade do respondente e dos familiares.

Bloco 3 Questões de exposição à mídia, para compreensão dos meios de comunicação a

que o público entrevistado está exposto.

Bloco 4 Questões sobre preferências e percepções com relação aos diferentes tipos de

programas ficcionais.

Bloco 5 Questões sobre atitudes em relação a telenovelas, para avaliação das preferências

e das críticas feitas a esse formato televisivo.

Bloco 6 Questões sobre atitudes gerais.

Bloco 7 Questões sobre hábitos de lazer dos respondentes.

Bloco 8 Perfil do domicílio e do telespectador respondente.
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Destacamos que algumas análises não são apresentadas nesta

tese por transcenderem aos objetivos e às questões de

pesquisa propostos. Consideramos, no entanto, que era

possível aplicar todas as questões acima porque seguiam uma

estrutura lógica, ou seja, partiam de aspectos mais gerais

para chegar às questões mais específicas (sobre telenovelas).

Além disso, tratava-se de uma primeira oportunidade de

entrar em contato, na coleta de dados, com uma amostra

representativa (vide Quadro 1, apresentado a seguir) da

população residente na Grande São Paulo, ou seja, trata-se

de uma pesquisa que nos permite generalizar os resultados

encontrados para todo o universo da população pesquisada,

o que não tem sido feito em outros estudos acadêmicos e

mercadológicos, pois mesmo as emissoras de televisão,

geralmente, utilizam como método de pesquisa as abordagens

exploratórias. Esses outros dados, após a defesa e aprovação

por parte da banca examinadora, nos permitem prosseguir

com outras análises e aprofundamentos, principalmente, nas

questões e análises possíveis que não estão sendo

apresentadas nesta tese por não serem necessárias para dar

conta dos problemas de pesquisa enunciados.

f) Coleta dos dados:

Os questionários foram aplicados, no período de 20 de junho

a 18 de julho de 2007, por entrevistadores com experiência

em pesquisa de campo, os quais foram devidamente treinados

quanto aos objetivos do estudo, compreensão das questões

e forma de abordagem.

É importante destacarmos as telenovelas que estavam sendo

exibidas durante o período de coleta dos dados, pois estas

são recuperadas pelos telespectadores entrevistados ao longo

desta tese:

• TV Globo: Malhação9 (17h30), Eterna Magia10 (18h), Sete

Pecados11 (19h), Paraíso Tropical12 (20h55) e a reprise Da

Cor do Pecado13 (14h35);

9Malhação, soap opera
exibida pela TV Globo, desde 24 de
abril de 1995. Entrou no ar a décima
quarta temporada (a de 2008)
antecipadamente, em 15 de
outubro de 2007. Esta 14ª
temporada é escrita por Patrícia
Moretzsohn, Jaqueline Vargas e
Alessandra Poggi, sob direção de
Mário Márcio Bandarra. Essa
produção foi uma inovação da TV
Globo, quando de seu lançamento
em 1995, que resolveu seguir o
modelo: “(...) das ‘soap operas’
norte-americanas, em que, entre
outras características, não há
previsão de término. Apesar das
diversas mudanças na equipe de
produção e no elenco, a proposta
inicial do programa mantém-se:
abordar temas relativos ao
universo jovem, como relaciona-
mentos amorosos, separação de
pais, amizade, ciúme, virgindade,
gravidez não planejada, aborto e
AIDS” (DICIONÁRIO DA TV GLOBO,
2003: 401; GLOBO.COM, 2007a).

10Eterna Magia, telenovela
exibida pela TV Globo, de 14 de maio
a 03 de novembro de 2007. Escrita
por Elizabeth Jhin, com a super-
visão de texto de Sílvio de Abreu e
colaboração de Elianne e Lílian
Garcia, Fernando Rebello e Júlio
Fischer. Direção geral de Ulysses
Cruz e núcleo de Carlos Manga
(GLOBO.COM, 2007b).

11Sete Pecados, telenovela
exibida pela TV Globo, de 18 de
junho de 2007 e tem o término
previsto para 15 de fevereiro de
2008. Escrita por Walcyr Carrasco,
com a colaboração de Cláudia Souto
e André Ryoki. Direção de Jorge
Fernando, Pedro Vasconcelos e
Fred Mayrink (GLOBO.COM, 2007c).

12Paraíso Tropical, teleno-
vela exibida pela TV Globo, de 05 de
março a 28 de setembro de 2007.
Escrita por Gilberto Braga e
Ricardo Linhares, Sérgio Marques,
Angela Carneiro, Maria Helena
Nascimento, Nelson Nadotti, João
Ximenes Braga e Marília Garcia.
Direção de José Luiz Villamarim e
Dennis Carvalho e direção de núcleo
de Dennis Carvalho  (GLOBO.COM,
2007d).

13Da Cor do Pecado,
telenovela re-exibida pela TV Globo,
de 07 de maio a 16 de novembro de
2007. A primeira exibição foi entre
26 de janeiro e 28 de agosto de
2004. Escrita por João Emanuel
Carneiro, com a colaboração de
Angela Carneiro, Vincent Villari e
Vinícius Vianna. Direção de Denise
Saraceni (GLOBO.COM, 2007e).
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• Rede Record: Luz do Sol14 (20h30), Vidas Opostas15 (22h);

• SBT: reprise de A Usurpadora16 (17h), Maria Esperança17

(19h15) e reprise de Chiquititas18 (20h).

g) Processamento dos dados e análise dos resultados

Todos os questionários foram criticados e codificados para

posterior digitação. Realizamos dupla digitação para

consistência e verificação dos dados, evitando, dessa forma,

que qualquer erro de entrada dos dados pudesse ser sanado

antes de iniciarmos a análise dos resultados obtidos.

Para processarmos o arquivo dos dados, utilizamos software

estatístico (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS),

específico para as atividades dessa natureza de pesquisa,

que resultaram nas análises que são apresentadas nesta tese.

Para a análise das falas dos respondentes estamos nos

baseando no referencial da Análise do Discurso, embora esse

procedimento não seja aprofundado nesta tese. Para futuros

trabalhos poderemos utilizá-lo para outras análises.

14Luz do Sol, telenovela
exibida pela Rede Record, de 21 de
março a 20 de novembro de 2007.
Escrita por Ana Maria Moretzsohn.
Direção de Ivan Zettel (REDE
RECORD, 2007a).

15Vidas Opostas, telenovela
exibida pela Rede Record, de 21 de
novembro de 2006 a 27 de agosto
de 2007. Escrita por Marcílio
Moraes. Direção de Alexandre
Avancini (REDE RECORD, 2007b).

16A Usurpadora, telenovela
mexicana reexibida pelo Sistema
Brasileiro de Televisão – SBT, de 25
de junho a 13 de novembro de 2007.
A primeira exibição foi entre 14 de
junho e 16 de novembro de 1999.
Escrita por Inés Rodena. Produzida
por Salvador Mejía Alejandre (SBT,
2007a).

17Maria Esperança, tele-
novela exibida pelo Sistema
Brasileiro de Televisão – SBT, de 26
de março a 07 de agosto de 2007.
Baseada na telenovela mexicana
Maria Mercedes, de Inés Rodena.
Adaptada por Yves Dumont. Direção
geral de Henrique Martins (SBT,
2007b).

18Chiquititas, telenovela
reexibida (sexta temporada) pelo
Sistema Brasileiro de Televisão – SBT,
desde 20 de agosto de 2007 e sem
previsão de término. A primeira
exibição da versão brasileira ficou
no ar entre 28 de julho de 1997 e
19 de janeiro de 2001. Adaptada da
telenovela argentina homônima
criada por Gustavo Barrios,
Patricia Maldonado e Cris Morena.
Escrita no Brasil por Délia Maunas
e Horacio Marshall e direção de
Herman Abrahamsohn e Celina
Amadeo. Adaptação para o Brasil
feita por Caio de Andrade.
Produzida por Cris Morena. Co-
produção com a emissora argentina
Telefé. (SBT, 2007c).
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Apresentamos no Quadro 1, a seguir, a distribuição amostral da pesquisa.

Quadro 1 – Distribuição amostral da pesquisa

Regiões da Grande São Paulo Total de

Amostra Entre-

Norte Sul Leste Oeste Centro vistas

FEMININO 40 64 75 17 7 203

Faixa etária       

16 a 29 Anos 12 22 23 6 2 65

30 a 49 Anos 15 25 28 8 3 79

50 ou Mais 13 17 24 3 2 59

Classe socioeconômica       

A 4 8 6 2 1 21

B 16 26 32 7 3 84

C 15 24 28 7 2 76

D/E 5 6 9 1 1 22

MASCULINO 38 59 70 14 5 186

Faixa etária       

16 a 29 Anos 14 25 21 7 2 69

30 a 49 Anos 12 15 29 4 1 61

50 ou Mais 12 19 20 3 2 56

Classe socioeconômica       

A 4 7 7 1 0 19

B 16 22 29 7 2 76

C 14 23 26 3 2 68

D/E 4 7 8 3 1 23

TOTAL 78 123 145 31 12 389

Faixa etária       

16 a 29 Anos 26 47 44 13 4 134

30 a 49 Anos 27 40 57 12 4 140

50 ou Mais 25 36 44 6 4 115

Classe socioeconômica

A 8 15 13 3 1 40

B 32 48 61 14 5 160

C 29 47 54 10 4 144

D/E 9 13 17 4 2 45
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2 A Telenovela

MEUS AMORES DE TELEVISÃO
composição: Roberto Carlos - Erasmo Carlos

Meus amores da televisão
Fantasias do meu coração
Minha mente sai da realidade eu posso ter
Em cada meia hora um sonho a cores pra viver
Elas me conduzem muito além
Da minha imaginação, que confusão
Uma delas diz: te quero sim
É na TV e eu penso que é pra mim
Num impulso esqueço a minha timidez de fã
Busco o meu talento e me transformo em seu galã
E quando me aproximo e me preparo para o beijo do final
Comercial!

Diferentes emoções todos os dias
Ilusões, fantasias
E até depois do meu adormecer
São estrelas dos programas
Que em meus sonhos posso ter

Quando me apaixono pra valer
Certas cenas eu nem quero ver
No dia de uma delas se casar quase morri
Felizmente faltou luz no bairro e eu não vi
Mas no outro dia a pedidos do meu bairro
Que não viu, se repetiu

Tem alguém que escreve pra mocinha
Cartas de amor iguais às minhas
E hoje na novela todo mundo vai saber
Quem é esse que ela ama e trata de esconder
Só falta ela dizer que o autor
Das cartas que ela recebeu, sou eu

Diferentes emoções todos os dias
Ilusões, fantasias
E até depois do meu adormecer
São estrelas dos programas
Que em meus sonhos posso ter

Meus amores da televisão
Fantasias do meu coração
Meus amores da televisão
Fantasias do meu coração
Meus amores da televisão
Fantasias do meu coração
Meus amores da televisão
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2.1 PANORAMA DA CHEGADA DA TV AO BRASIL

O que apresentamos neste capítulo é uma retomada dos fatos, sem a pretensão de

detalhar minuciosamente datas e episódios, pois inúmeras são as obras dedicadas a

contar a história da televisão no Brasil. Evidentemente todas elas adotam perspectivas variadas

para discorrer sobre esse acontecimento, que com o passar dos anos tornou-se um dos mais

marcantes no cenário midiático. A inserção da televisão no âmbito nacional provocou modificações

irreversíveis no processo de comunicação de massa no país. Mesmo com diferentes abordagens,

contribuindo em menor ou em maior escala para compreensão da inserção desse novo meio, é

possível perceber que as abordagens que privilegiam a contextualização histórico-social permitem

esclarecimentos de aspectos presentes até hoje na televisão brasileira. Autores (Borelli, Bucci,

Mattos, Ortiz, entre outros) que tratam da chegada desse veículo a terras brasileiras enfatizam a

necessidade de contextualização dessa trajetória a partir dos aspectos social, cultural, político e

econômico da história nacional.

“Com isso, constata-se, portanto, que ele não pode ser analisado fora do contexto no qual está

inserido sob pena de se tirar conclusões cheias de viés, principalmente porque, no caso do

Brasil, a televisão sofre não apenas as influências internas como também as externas, cujos

resultados podem apontar para certos princípios explicativos” (MATTOS, 2002: 15).

No caso específico deste trabalho, não há como falar do importante papel da telenovela na

sociedade brasileira sem entender a trajetória da televisão no contexto do país, considerado

jovem, se comparável à história do continente europeu ou asiático. Com apenas quinhentos e

sete anos de história, o Brasil categorizado como terceiro-mundista, passou por vários ciclos

econômicos, orientados por uma política exploratória marcada pela cultura extrativista. Com

esses encaminhamentos, a cada ciclo, um produto era explorado, enquanto os demais eram

colocados em segundo plano. A preocupação maior era obter o potencial máximo de um

determinado produto até seu esgotamento. Foi assim com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a

mineração e, mais tarde, com o café, como descreveremos no próximo capítulo. Essa forma de

exploração de riquezas e demais problemas advindos de um país colonial explicam a posição do

Brasil durante o século XX, ainda com defasagens cruciais em relação aos países desenvolvidos.

Por aqui a industrialização era incipiente, a população predominantemente rural, o nível de

analfabetismo alto, constituindo um cenário nacional marcado por problemas característicos de

um país excluído das inovações tecnológicas e, portanto, distante de seus benefícios. Caracterizando

aqueles tempos, Ortiz (1994) oferece dados que assinalam as dificuldades para formação de

público leitor no Brasil e destaca os índices de analfabetismo da população: em 1890 era de 84%;

em 1920, de 75%; e, em 1940, de 57%.

A partir das primeiras décadas daquele século, inicia-se o processo de industrialização e o

país experimenta, ao longo dos anos, modificações no seu quadro socioeconômico. No entanto, a
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busca pela industrialização é apenas um dos aspectos, que levariam a uma possível autonomia,

mas não resolveria os problemas acumulados ao longo dos quatrocentos séculos de história.

“Nos anos trinta do século XX, o modelo colonial de exportação de matérias-primas ainda era

praticado. Apesar da grande expansão industrial, o país continuava a importar quase os todos os

tipos de produção manufaturados que consumíamos, do palito de dentes aos automóveis” (MINDLIN,

1979, apud MATTOS, 2002: 18).

Mesmo com o aumento da industrialização muito havia a ser feito. Durante o Estado Novo,

Getúlio Vargas adotando uma política desenvolvimentista, calcada nos moldes fascistas europeus,

bloqueou a participação do capital estrangeiro na economia nacional, visando acabar com o

quadro de dependência presente no Brasil. Na segunda fase de seu governo, fortalecida pela

Segunda Guerra, Getúlio intensificou o investimento interno na expansão da indústria pesada, a

partir de uma política orientada pela presença do Estado na economia. Mesmo com inúmeras

críticas a essa fase getulista, não há como negar que esse período marca o início do crescimento

econômico no Brasil.

Esse era o cenário que antecedia a chegada da televisão no país, que só a partir dos anos

1940 vê o surgimento de indicativos da presença sistemática de atividades vinculadas à cultura

popular de massa. Vale ressaltar que esse quadro era pouco propício às inovações trazidas pelos

novos meios de comunicação de massa, como destaca Ortiz (1991: 39) ao comentar a necessidade

do entendimento da articulação dos diferentes setores de “(...) produção e difusão de massa”.

“(...) é importante lembrar que a sociedade brasileira, particularmente após a Segunda Guerra

Mundial, se moderniza em diferentes setores. A velha sociologia do desenvolvimento costumava

descrever essas mudanças sublinhando fenômenos como o crescimento da industrialização e da

urbanização, a transformação do sistema de estratificação social com a expansão da classe operária

e das camadas médias, o advento da burocracia e das novas formas de controle gerencial, o

aumento populacional, o desenvolvimento do setor terciário em detrimento do setor agrário. É

dentro desse contexto mais amplo que são redefinidos os antigos meios (imprensa, rádio e cinema)

e direcionadas as técnicas como a televisão e o marketing.”

No contexto daquelas décadas, os meios de comunicação no Brasil funcionavam de maneira

não-comercial, mesmo o rádio instalado no país em 1922 só ganharia força e amplitude a partir

da década de 40, o mesmo acontecendo com o cinema. Já em 1950 o rádio era o mais importante

meio de comunicação de massa, constituindo-se em ambiente “(...) propício para o

desenvolvimento da cultural popular de massa” e considerado o espaço por excelência do

investimento publicitário. Com programação “(...) composta por programas de auditório, de

músicas variadas e especialmente pela radionovela, introduzida no Brasil em 1941”, o rádio

conquistava audiência em todo o território brasileiro (ORTIZ, 1991: 40). E é a radionovela um dos

grandes trunfos da audiência alcançada pelo meio radiofônico.
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“(...) idealizada nos Estados Unidos a ‘soap-opera’ surge na década de 30 e se difunde nas rádios

americanas. Concebida originalmente como veículo de propaganda das ‘fábricas de sabão’, ela

visava aumentar o volume de vendas de produtos de limpeza e toalete, comprados principalmente

pelas mulheres. Com a expansão das empresas americanas na América Latina (Colgate, Lever),

busca-se aclimatar ‘american-soap’ ao interesse folhetinesco das mulheres latino-americanas.

Nascem assim as radionovelas” (ORTIZ, 1991: 44).

Considerando que até metade do século passado éramos um país de analfabetos, com uma

população predominantemente rural, não é difícil perceber os motivos que garantiram a

popularidade do rádio. Mídia marcada pela oralidade, ganha envergadura e torna-se a opção para

os milhares de brasileiros na transição do Brasil rural para o urbano. “Com a intensificação da

industrialização nos anos cinqüenta, aumentou a migração das áreas rurais para as urbanas e o

rádio transformou-se na mais importante fonte de informações da população nas grandes cidades”

(MATTOS, 2002: 26).

Não foi apenas o rádio que se constituía no Brasil, a mídia cinematográfica também tem

seu lugar de experimentação. Mesmo sendo basicamente alimentada pelas produções internacionais

e sem contar com a enorme popularidade dos programas radiofônicos, nascem iniciativas tímidas

de produções nacionais impulsionadas pela criação da Atlântida, em 1941, e da Vera Cruz, em

1949.

Esses anos indicam as iniciativas de organização de uma produção cultural de massa na qual

os diferentes meios se ampliam, inclusive os impressos, com o aumento no número de jornais,

revistas e livros. Novas publicações são lançadas e, no rastro da popularidade das radionovelas,

surgem, na década de 50, as fotonovelas, de início com histórias importadas da Itália.

Esse crescimento acelerado da industrialização, considerando os séculos anteriores, tem

custos históricos marcantes para o Brasil, percebidos cada vez mais nos tempos atuais quando

tentamos entender o impacto dos meios de comunicação na sociedade. A trajetória dos meios de

comunicação de massa é marcada pelas interferências internacionais, pelo favoritismo, pelo

nepotismo e pela força governamental, elementos comuns aos países latino-americanos

subdesenvolvidos. “Em síntese, sob nosso de vista, a história da TV brasileira reflete as fases do

desenvolvimento e as políticas oficiais adotadas e por isso este veículo não pode ser analisado

como objeto independente do contexto no qual está inserido” (MATTOS, 2002: 15).

A chegada da TV ao Brasil data de 1950, a primeira transmissão oficial acontece em 18 de

setembro. Entrava no ar a TV Tupi Difusora de São Paulo. Não podemos esquecer que, em 10 de

setembro, aconteceu a primeira transmissão experimental com um filme sobre Getúlio Vargas. O

Brasil é o primeiro país da América Latina a implantar sua televisão. Ousadia tropical propiciada

por Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, proprietário dos Diários e Emissoras

Associados, contrariando os prognósticos de especialistas que indicaram, a partir dos resultados
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de pesquisa encomendada, que o mercado brasileiro não estava preparado para a implantação da

televisão. Mesmo assim, Chateaubriand trouxe dos Estados Unidos a infra-estrutura para dar

início ao que parecia impossível – a transmissão da imagem em movimento, aliada ao som, só

que dessa vez ampliada pelas ondas de uma antena, que seria captada por aparelhos domésticos.

Diferente da sala de projeção do cinema, as imagens transmitidas pela primeira antena do Brasil,

instalada no alto do edifício do Banco do Estado de São Paulo (localizado no centro da cidade),

proporcionariam a recepção doméstica de algo que deveria aproximar-se ao que se assistia no

cinema, mas que, nos primeiros anos, por sua total falta de estrutura, era considerada rádio com

imagens (MATTOS, 2002; ORTIZ, 1991).

Nesse momento, a assistência doméstica era coletiva, as famílias e os vizinhos reuniam-se

para assistir aos programas de televisão, já que o aparelho transmissor era pouco acessível. Nas

últimas décadas do século XX, é que iremos perceber as mudanças nesse hábito, devido às

facilidades de aquisição dessa tecnologia.

Como dito anteriormente, o contexto brasileiro era uma realidade completamente diferenciada

dos países que já contavam com a televisão, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França

e União Soviética. Por aqui não existiam equipamentos, aparelhos, mão-de-obra técnica e artística,

nem recursos humanos para gestão desse novo empreendimento. Não havia público para essa

nova opção, já que a tecnologia da TV era algo para poucos. Não havia investidores dispostos a

apostar na “nova invenção” que se mostrava aquém da popularidade do rádio. Esse quadro

espelhava o panorama cultural vigente no Brasil e a chegada da televisão é um excelente pretexto

para sua explicação, como afirma Ortiz (1991: 47):

“O quadro para o qual estamos chamando atenção pode ser ilustrado pelo desenvolvimento da

televisão, que, apesar de ter sido implantada em 1950, conservou durante a década uma estrutura

pouco compatível com a lógica comercial. Existiam somente alguns canais e a produção e a

distribuição televisiva (resumida ao eixo Rio-São Paulo) possuía um caráter marcadamente regional.

Não havia um sistema de redes, os problemas técnicos eram consideráveis (...).”

Assis iniciou a implantação da TV em fevereiro de 1949, com a compra de equipamentos e

montagem da diretoria da futura televisão (Dermival Costa Lima, coordenador do projeto; Mário

Alderighi; Cassiano Gabus Mendes e o maestro francês Georges Henry). Já na sua estréia, a

televisão demonstra as dificuldades vividas no país. Não existiam em São Paulo aparelhos de

televisão, como já mencionamos, para assistir ao que seria transmitido. Diante dessa constatação

tardia, Chateaubriand, segundo relatos, contrabandeou aparelhos para tornar possível a primeira

veiculação e recepção do programa do dia 18. Logo após encerramento da transmissão, mais um

problema foi percebido: o que iria ao ar no dia seguinte? Em meio às improvisações e

estranhamentos por parte de quem fazia TV, e da falta de hábito dos futuros telespectadores, a

televisão caminhou a passos vacilantes em seus primeiros anos. Apesar das estratégias adotadas
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por Chateaubriand para capacitação dos profissionais do rádio (e adaptação destes ao novo meio)

e de sua hábil estratégia de divulgação (por meio das mídias escrita, falada e cinematográfica)

para preparar o terreno para essa nova maravilha, muito precisava ser feito até que a televisão

decolasse e tomasse o lugar soberano do rádio no cotidiano brasileiro.

Recentemente acompanhamos, mesmo que a distância, a escolha do padrão tecnológico

adotado para implantação da TV digital. No início deste milênio, já se discutia a inserção dessa

nova tecnologia de comunicação, no entanto, face às divergências envolvidas nas discussões políticas,

o lançamento já muitas vezes anunciado, está previsto somente para o final de 2007. À época do

lançamento da televisão, as preocupações diziam respeito à programação e às possibilidades de

comercialização. Houve também a escolha do padrão a ser adotado. Provavelmente não aconteceram

movimentos como os atuais, cobertos pelas diferentes mídias, já que isso não era comum no

momento e, da mesma forma que presenciamos hoje, as escolhas se deram à revelia da população.

Existiam dois modelos econômicos de TV representados pelos Estados Unidos e pela Europa.

No modelo norte-americano, a lógica comercial era imperativa e os investimentos nesse novo

meio vinham das empresas; já no modelo europeu, o maior investidor era o Estado. A opção

entre essas distintas orientações marcará toda trajetória da nossa televisão. De um lado, a lógica

do capital, regendo todos os rumos; do outro, a possibilidade de o Estado gerir esse novo meio e

conseguir utilizá-lo para fins além dos comerciais. Seria isso possível? Ribeiro (2004) comenta

que, para os Estados Unidos, a proposta era vender entretenimento; para a Europa, o produto

disseminado seria a informação e a educação, ou seja, a cultura. De um lado, o elemento

característico do movimento capitalista; do outro, a defesa dos ideais socialistas. Já Wolton

(1996), estudioso da televisão européia, defende que ambos os modelos, com o passar das

décadas, mostraram-se insuficientes para dar conta das possibilidades propiciadas pelo meio

televisivo. O autor vai além, destacando a televisão brasileira como um exemplo de síntese entre

esses dois modelos, o que propicia a formatação de uma proposta diferenciada. Provavelmente,

essa “estranha” hibridização consiga ser entendida ao analisarmos os elementos que integram o

quadro de força dos anos iniciais da televisão no Brasil.

“Numa sociedade de massa incipiente, a televisão opera, portanto, com duas lógicas, uma cultural,

outra de mercado, mas com essa última não pode ainda consagrar a lógica comercial como

prevalecente, cabe ao universo da chamada alta cultura desempenhar um papel importante na

definição dos critérios de distinção social” (ORTIZ, 1991: 76).

É paradoxal pensarmos que no Brasil, devido ao nosso suposto retardamento industrial,

tecnológico, educativo etc., tenhamos concebido uma televisão diferente. Este trabalho pretende

ampliar o olhar sobre essas inúmeras possibilidades de compreensão, de entendimento do que é a

televisão no Brasil, acompanhando, em parte, a trajetória da TV nestas terras e o que significa a

telenovela para os paulistanos, já que se trata de seu produto de maior audiência.
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O padrão adotado na televisão brasileira foi o norte-americano, por sua característica de

entretenimento. É possível, portanto, identificar a necessidade imperativa de produção de obras

direcionadas a essa categoria de programação na formação da televisão brasileira.

Como afirmado anteriormente, o panorama nacional era incipiente para a implantação da

televisão. A falta de condições era imperativa nos seus primeiros anos e, como não podia deixar

de ser, a telenovela inicia sua investida de forma rudimentar, mas vislumbrando possibilidades de

tornar-se uma atração para verbas publicitárias. A idéia era garantir o sucesso experimentado

pela radionovela como forte atrativo para os anunciantes. Não podemos esquecer que a mídia

radiofônica gozava, até então, de quase todo o percentual publicitário e um dos produtos de

maior audiência eram as ficções melodramáticas seriadas. Portanto, não era tão fácil assim

fazer frente ao sucesso das consagradas radionovelas.

2.1.1  1950: Os Anos Dourados

Conhecemos a estrutura da televisão calcada no tripé informação, entretenimento e educação,

mas sabemos também que, no Brasil, até bem pouco tempo as iniciativas concentravam-se

predominantemente na categoria entretenimento, com outra parcela menor destinada aos

programas informativos. Pouco ou quase nada era destinado aos programas educativos.

Em 1951, vai ao ar a primeira telenovela, Sua Vida me Pertence, de Walter Foster. Patrocinada

pela Coty e produzida pela agência de publicidade norte-americana J.W. Thompson, era veiculada

pela TV Tupi de São Paulo. Nesse primeiro momento, a telenovela não era diária, ia ao ar duas

vezes por semana com duração média de 20 minutos. No entanto, a periodicidade e o horário

sofriam variações bem distantes das estratégias de veiculação da telenovela na grade de

programação atual.

Sabemos que a novela televisiva recebe contribuições do folhetim, das radionovelas originadas

das soap operas, da publicidade, do cinema, do teatro, do teleteatro. Essas contribuições não

acontecem com a mesma intensidade e ocorrem em diferentes momentos com maior ou menor

grau de interpenetração de uma ou de outra área. São essas atuações que contribuem, em

diferentes fases, para a constituição da telenovela. Com o passar das décadas e a experiência

acumulada, o Brasil chega ao século XXI como um dos mais respeitados produtores de telenovela

do mundo, em grande parte pelas produções da Rede Globo. Nos primeiros anos da década de 50,

a telenovela recebeu contribuição maior da área do rádio e das equipes responsáveis pela produção

e veiculação da radionovela. Eram anos experimentais, quando o estranhamento e a falta de

domínio do meio resultaram em vários problemas. Os atores de radionovelas foram para a TV.

Evidentemente, essa transição para outra linguagem midiática não se dava de forma instantânea,

já que o novo meio requisitava competências diferenciadas das até então praticadas.
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 “O pessoal do rádio, ‘acostumado a utilizar só a voz em seu trabalho, não tinha uma expressão

corporal adequada quando se encontrava diante das câmeras. O resultado é que a locução saía

perfeitamente, mas a postura do corpo ficava em total desacordo com as necessidades da cena

que estava sendo interpretada. Além disso, havia a dificuldade de decorar scripts. Habituados a

ler diante do microfone, os atores tinham sérios problemas em memorizar o texto’” (PORTO E

SILVA, s.d., apud ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 28).

Além dos radioatores, a televisão contava com os escritores e com a matriz melodramática

comum às radionovelas e aos folhetins. De origem francesa, os folhetins eram histórias inseridas, a

princípio aleatoriamente, aos pedaços, ou seja, de forma seriada, nos jornais impressos. É preciso

entender o contexto no século XIX, quando a França vê surgir uma cultura de massa a partir de

inúmeras modificações: a Revolução Industrial nesse país teve início retardado, em relação à Inglaterra;

a ampliação dos sistemas de comunicação; a modernização do transporte; o crescimento da população

alfabetizada. No primeiro momento, o potencial comercial do folhetim era pouco valorizado e só

mais tarde, com a emergência dos acontecimentos destacados, os editores perceberam a forte

atração dos leitores por histórias fracionadas, veiculadas pedaço a pedaço, a cada dia. Não obstante,

quando fazemos referência a esse elemento na cultura brasileira, há necessidade de relativização,

pois suas características são diferenciadas. Um dos exemplos é a forma como as histórias de

folhetim eram produzidas na França. Nesse país, as histórias eram escritas à medida que eram

veiculadas. No Brasil, no entanto, as histórias eram escritas na sua totalidade e só depois seriadas.

Da mesma forma, na França, o folhetim era encarado como uma produção popular e voltada ao

entretenimento, enquanto, por aqui, o espaço de veiculação dessas histórias era utilizado pelos

escritores brasileiros para publicação de suas obras literárias; além de vários folhetins traduzidos de

textos originários de outros países. Na França, a popularidade do folhetim é incontestável; já no

Brasil, a aceitação desse formato de história nunca alcançou a mesma popularidade e extingue-se

no final do século XIX. Um dos indicativos para explicar a pouca popularidade dessa forma de contar

histórias, no Brasil, era o baixo percentual de leitores no país. Independentemente do tempo de

duração do folhetim impresso em terras brasileiras, a serialidade, que lhe é peculiar, está presente

na nossa televisão e é a base da estratégia de exibição da telenovela.

Com forte presença da matriz melodramática, aliada à serialidade dos folhetins franceses,

elementos comuns às radionovelas, a produção de telenovelas é iniciada no Brasil. Os primeiros

textos foram escritos por autores oriundos do rádio como J. Silvestre e José Castellar (ORTIZ,

ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989; MEYER, 1996). Não podemos desconsiderar que, nesses primeiros

momentos da telenovela, sua elaboração era espelhada na estrutura das radionovelas e, ao

considerarmos esse dado como elemento constitutivo de nossas telenovelas, temos de rememorar

seu surgimento. “A radionovela surge, portanto, como um produto importado, o que significa

que no Brasil ela segue um padrão estabelecido: a) a temática é folhetinesca e melodramática; b)

o público visado é composto por donas-de-casa” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 26).
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A novela de televisão teria de ter apelo para alcançar o público pretendido, e o poder

popular do melodrama é ingrediente essencial a esse objetivo, pois desperta sentimento em um

público reconfigurado em novos espaços, em nova ordem social na qual a dimensão pública e

privada possui novos parâmetros. O melodrama tem origem em 1790, “(...) com espetáculos

apresentados em feiras e com temas das narrativas que vêm da literatura oral, em especial com

os contos de medo e de mistério (...)” (MARTÍN-BARBERO, 1997: 158). O autor indica a importância

desse gênero para o reposicionamento do povo em uma sociedade burguesa européia, no início

do século XIX, quando a divisão entre cena privada e cena pública era um dos elementos de

distinção de classes.

“O melodrama nasce como ‘espetáculo total’ para um povo que já se olha de corpo inteiro,

‘imponente e trivial, sentencioso e ingênuo, solene e bufão, que inspira terror, extravagância e

jocosidade’. Daí a peculiar cumplicidade com o melodrama de um público que – ‘escrito para os

que não sabem ler’ – dirá Pexerecourt – não procura palavras na cena, mas ações e grandes

paixões. E esse forte sabor emocional é o que demarcará definitivamente o melodrama, colocando-

o do lado do popular, pois justo nesse momento, anota Sennett, a marca da educação burguesa

se manifesta totalmente oposta, no controle dos sentimentos que, divorciados da cena social, se

interiorizam e configuram a ‘cena privada’” (MARTÍN-BARBERO, 1997: 159).

Os séculos caminham e o melodrama, como gênero, desprende-se de suas origens e fecunda

outras narrativas e formas de contar histórias. Sai do continente de origem e encontra na

América Latina grande aceitação. A voz latina encontra nesse gênero inúmeras possibilidades de

combinações para expressar suas paixões, medos, frustrações, esperanças etc. Um gênero que

integra nossas narrativas orais, cinematográficas, radiofônicas e agora televisivas.

“Nenhum outro gênero conseguiu agradar tanto nesta região quanto o melodrama (...). É como

se estivesse nele o modo de expressão mais aberto de viver e sentir da nossa gente. Por isso,

para além de tantas críticas e leituras ideológicas (...) o melodrama continua a constituir um

terreno precioso para o estudo da não-contemporaneidade e da mestiçagem de que estamos

feitos (...). Em forma de tango, ou telenovela, de cinema mexicano ou reportagem policial, o

melodrama explora nestas terras um profundo filão de nosso imaginário coletivo, e não existe

acesso à memória histórica nem projeção possível sobre o futuro que não passe pelo imaginário

(...)” (MARTÍN-BARBERO, 1997: 304). [Grifos nossos.]

A força desse gênero é inquestionável na América Latina, por seus mecanismos, que acionam

o re-conhecimento, seja individual ou coletivo, social ou político, propiciando a recomposição da

memória, ou seja, o que está em jogo no melodrama é exatamente o “drama do reconhecimento”.

Um filho que não conhece seus pais, os pais que perdem seus filhos, alguém que possui uma

identidade secreta a ser descoberta, a luta do bem contra o mal... Eixos presentes nas novelas do

início dos anos 50. No entanto, a herança melodramática, fortemente presente nas radionovelas,

começa a incomodar. Em 1954, o eixo predominantemente melodramático das telenovelas sofre

uma reorientação e autores antes requisitados passam a ser preteridos em favor das adaptações

de textos consagrados pela literatura popular internacional. E, ao “(...) lado desta literatura
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internacional legitimamente reconhecida, o cinema é uma outra fonte de inspiração” (ORTIZ,

BORELLI, RAMOS, 1989: 36).

É importante ressaltar o papel do cinema para aqueles que faziam televisão no Brasil, na

década de 50:

“Primeiro enquanto espaço de legitimação de determinadas obras (...). A presença do cinema

subsiste ainda como referência estética. (...) experiências com câmeras, novas angulações e

tomadas, inversões e distorções, efeitos especiais, (eram) tentativas de reproduzir o que fora

visto em determinados filmes” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 40).

Essa contribuição do cinema é bastante percebida em um dos produtos que marcaram a

trajetória da televisão e, conseqüentemente, da teledramaturgia nacional: o teleteatro. Naqueles

tempos de experimentação, o teatro aliado às técnicas cinematográficas, adaptou para a televisão

inúmeros clássicos da literatura universal, como Otelo, Macbeth e Hamlet, de Shakespeare,

dentre outros. O teleteatro e o teatro gozavam de prestígio destacado em relação à telenovela,

que era considerada, desde seu nascimento, obra de menor valor por suas origens ligadas às

radionovelas, ao entretenimento e ao consumo. Enquanto a telenovela tinha capítulos de vinte

minutos, as obras de teleteatro possuíam duração de duas horas. A telenovela, com sua orientação

ao comercial, opõe-se à proposta do teleteatro e do teatro, ambos:

“(...) introduzem na televisão uma lógica que contrasta com o intuito puro e simples de

divertimento ou de maximização da audiência. Eles trazem juntos às emissoras uma preocupação

cultural e um prestígio que se fundamenta na consagração das obras clássicas, o que confere ao

próprio meio televisivo uma aura artística que os programas humorísticos ou a novelas não possuíam

(...) (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 44).

Essa cisão percebida nos primeiros anos da TV entre cultura e entretenimento, até agora

persiste na visão de grupos sociais e ainda é muito presente no meio acadêmico, principalmente

quando se trata da análise de produtos da televisão com características populares. O que nos

remete à clássica divisão entre cultura popular e cultura de elite. A telenovela possui em sua

essência matrizes da cultura popular e como tal é criticada em toda sua trajetória, considerada

ao longo dos anos como algo menor e destituído de valor para compreensão do social. Mas

esquecem seus mais fervorosos críticos que é exatamente essa constituição popular que permitiu

à telenovela tornar-se, contemporaneamente, uma das narrativas mais freqüentes na constituição

da sociedade brasileira e estar presente na construção do imaginário nacional.

“Há superficialidade na novela. Há merchandising e há os grandes omitidos – sobretudo, a política.

Mas sua qualidade está em discutir os costumes. Se a TV brasileira não abre uma discussão séria

e, portanto, não concorre para a democracia política, pelo menos, com a novela, ela contribui

para mexer nos sentimentos das pessoas (RIBEIRO, 2004: 21). [Grifos nossos]



A novela televisiva, radiofônica na sua gênese, com o passar do tempo tem sua estrutura

enriquecida por inúmeros elementos que a tornam no presente, como notado por Ribeiro, um

forte vetor na construção da memória social.

“É, pois, com apoio nas possibilidades abertas pela nova história que nos permitimos compreender

a telenovela (no contexto da televisão e da mídia em geral) inserida na cultura brasileira como

um lugar simbólico da memória coletiva, onde cada uma constitui um documento portador das

marcas das mudanças culturais” (MOTTER, 2000-01: 81). [Grifos nossos.]

Ao longo da década de 50, do século XX, fase rudimentar da televisão brasileira, a

experimentação marca o ambiente de produção, veiculação e mesmo de recepção dos programas

televisivos. Os problemas detectados na constituição da telenovela eram variados, desde a

inexistência de cenários, figurinos, espaços físicos apropriados para produção imagética, problemas

com sonorização, textos importados, até as restrições de circulação, já que elas caracterizavam-

se pelas produções regionais (presas ao eixo São Paulo—Rio de Janeiro). Só no fim dos anos 50 e

início dos 60, a telenovela começa a ser produzida com maior participação de textos nacionais e

entra em cena uma emissora que contribuirá de forma decisiva para a construção da linguagem

televisiva brasileira: a TV Excelsior, do grupo Simonsen. Essa emissora tinha como proposta

construir uma televisão predominantemente nacional. Foi a Excelsior que introduziu, dentre

outras coisas, uma gestão empresarial para o meio televisivo e proporcionou ao Brasil um dos

melhores programas jornalísticos de todos os tempos: o Jornal de Vanguarda. No depoimento de

Walter Durst, resgatado por Ortiz, Borelli e Ramos (1989: 50), é possível perceber o quadro da

televisão até o final dos anos 50:

“Nós ainda estávamos fazendo a velha história policial passada em Londres. O nosso cenógrafo

nunca viu Londres; a estrela não sabe nem falar o nome do personagem em inglês, nem o diretor

sabe como ensinar. É o momento da gente pensar um pouco no Brasil”.

A partir das indicações presentes nesse depoimento e das mudanças que estavam ocorrendo

na esfera televisiva, Ortiz, Borelli e Ramos (1989: 50) consideram:

“Portanto, não é por acaso que as mudanças que se desenvolvem na esfera da telenovela busquem

valorizar autoria de textos nacionais. Uma vez que o próprio teleteatro, seu ponto de referência,

caminha nesta direção, a novela se volta para os escritores brasileiros, procurando se adaptar ao

ritmo cultural e político da sociedade global.”

Até o final dos anos de 1950, a telenovela continua sendo o “patinho feio”. Apesar de desprezada

pelo público, pelos anunciantes e até mesmo por quem a fazia, resistiu à primeira década.

2.1.2 Anos 1960: Ascensão e Consolidação

De produto desprestigiado, a telenovela vira o jogo e começa a ter destaque no início dos

anos 60. Várias foram as alterações percebidas nesses anos, principalmente com a entrada da



Excelsior no cenário televisivo que, logo ao chegar, quebra vários

paradigmas e introduz uma lógica empresarial nunca antes

experimentada nesse meio. Alterações que, além de terem como

bandeira o nacionalismo, espelhado nos programas que compunham

a programação, inovam em vários setores, como a estruturação dos

horários, adotando a horizontalidade e a verticalidade para exibição

de seus programas. O que antes era veiculado em horários e dias

variados ganha, com a nova estratégia, permanência, possibilidade

ainda desconhecida, por exemplo, para a telenovela. Até então, o

produto que gozava de prestígio era o que tinha permanência para

veiculação, caso do teleteatro; enquanto a telenovela, que não era

diária, era veiculada duas vezes por semana, em horários e dias

alternados. Com a sistematização da grade televisiva, a Excelsior

inicia uma construção do hábito de ver TV no Brasil e principalmente

de acompanhar a telenovela a cada dia, durante toda  a semana, no

mesmo horário. É assim que, em 1963, é lançada a primeira telenovela

diária 25-499 Ocupado19, dirigida por Tido Miglio, que não alcançou o

sucesso esperado, mas foi o início da decolagem desse gênero de

narrativa.

“Neste momento, é possível captar uma mudança de atitude

do público em relação a este gênero dramático. Se em meados

dos anos 50, o teleteatro tem maior apelo junto à audiência os

sinais começam agora a se inverter. Na medida em que a televisão

se populariza, a novela tende a superar antiga preferência pelos

programas culturais. Mas é necessário esperarmos pelas

inovações introduzidas pela TV Excelsior, quando a televisão se

redefine em termos de indústria cultural, para que ela venha

despontar como o produto por excelência do sistema televisivo

brasileiro” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 53-54).

Durante a década de 50, os investimentos eram voltados a

outras categorias – como os informativos (o primeiro telejornal

Imagens do Dia e o Repórter Esso, que ficou no ar durante 28 anos);

os infantis, que tinham como preocupação a formação de público, ou

seja, eram voltados às crianças (Sítio do Pica-Pau Amarelo, Circo do

Arrelia, Capitão 7, Grande Ginkana Kibon); os programas de

auditórios e de variedades (O Céu é o Limite e Noite de Gala) – e

mesmo à transmissão de programas esportivos. Na década de 60, a

telenovela teve seu primeiro sucesso: O Direito de Nascer, exibida

19Em cronologia elaborada
por Mattos (2002), o autor sinaliza
que outras pesquisas contrariam
que 25-499 Ocupado tenha sido a
primeira telenovela. Segundo essa
fonte, a primeira telenovela teria
sido A Morte sem Espelho, de
Nelson Rodrigues, da qual partici-
pavam Fernanda Montenegro e
Sérgio Brito.
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pela TV Rio, adaptada de script de rádio. Nessa década, a partir desse grande sucesso, a TV Rio

dedica toda sua programação à telenovela, iniciando um novo momento para o gênero que, de

“patinho feio”, começa a ganhar plumagem, para tornar-se, com o passar dos anos, o “cisne” da

programação televisiva.

Nos anos cinqüenta, quando a televisão ainda não era centro das atenções, surgiram outras

emissoras, como TV Paulista, TV Record, TV Rio, TV Itacolomi, TV Cultura. Até o final dessa

década, existiam dez emissoras em funcionamento, todas responsáveis pelo início da estruturação

empresarial do setor no Brasil. Mas é nos anos 60 que isso começa realmente se firmar. Há o

aumento das vendas e da fabricação de aparelhos de televisão no Brasil, iniciada nos anos 50, a

introdução do videoteipe, a ampliação do número de emissoras que, ao final dos 60, já totalizavam

vinte, só que agora não mais presas ao eixo Sul-Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte

e Porto Alegre), mas distribuídas pelas demais capitais do Brasil. Nesse período (década de 60), a

televisão começa atrair a verba publicitária e há aumento considerável de investimento nesse setor.

“A televisão começa a se implantar como um veículo de massa, transformação que implica numa

reorientação do seu financiamento. Em 1958, as verbas nela aplicadas atingem somente 8%, contra

22% no rádio e 44% nos jornais. Já em 1967 ela concentra 42% dos investimentos publicitários,

contra 16% do rádio e 15% dos jornais, vinculando-se definitivamente aos interesses de mercado”

(ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 56-57).

Isso ajuda a compreendermos como se deu a consolidação da telenovela: diretamente

ligada às mudanças do setor televisivo. As emissoras que tinham esse produto em sua grade

atraíam mais anunciantes, já que a telenovela se tornara atrativo de audiência e, portanto,

arrecadadora de investimentos publicitários. Da mesma forma como tinha acontecido com a

radionovela, os folhetins televisivos serviram inicialmente à propaganda das fábricas de sabão.

Apoiada por esses investidores que viram nas narrativas telenovelescas a fórmula ideal para

divulgar seus produtos, a Excelsior lançou a primeira telenovela diária, a princípio sem sucesso,

mas em pouco tempo o público habitou-se a acompanhar as histórias. Uma vez organizada a

grade (vertical e horizontalmente) e com a facilitação do videoteipe a telenovela (contada

seriadamente, no princípio, de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário) é introduzida

no cotidiano brasileiro.

Derrubando a soberania dos teleteatros e mesmo dos programas de auditório, a telenovela

tornou-se trunfo para a luta pelos telespectadores e decolou, atingindo os maiores índices de

audiência, foi levada para a faixa nobre de programação, lugar que ocupa até hoje nas principais

emissoras brasileiras. É importante perceber que, apesar de essa consolidação ter acontecido nos

anos 60 e ter resistido, a crescente produção de telenovelas e a oscilação de exibição ainda

freqüente, principalmente, nas emissoras de pequeno porte, demonstram o nível de

experimentação, ou seja, a busca pelo domínio da linguagem dessa produção. Outro dado elucidador
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do quadro estabelecido nos anos 60 é que com patrocínio das “fábricas

de sabão”, a escolha das telenovelas a serem exibidas ficava a cargo

dos patrocinadores, interferência que limitava o poder de produção

e inovação.

Como já abordamos, a fórmula garantida para atração de

audiência – exigência do patrocinador – tinha sem dúvida de possuir

um ingrediente, que diminuíra sua participação na década anterior: o

melodrama, aspecto fundamental para tornar a telenovela “uma mania

nacional”.

“A forma narrativa herdada do folhetim melodramático é

fundamental, na fase inicial da telenovela diária, pelas reações

que provoca no público. Ela cria o hábito de acompanhar a

trama cotidiana, facilitando a implementação da horizontalidade

da programação. (...)

Se é verdade que o melodrama é hegemônico, é importante

levarmos em consideração que a década de 60 não se caracteriza

exclusivamente pela sua presença. Existem algumas tentativas

que buscam reformular as temáticas e os referenciais de

linguagem circunscritos até então ao modelo folhetinesco”

(ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 75-77).

Ortiz, Borelli e Ramos referem-se, particularmente, a quatro

telenovelas: Ninguém Crê em Mim20, Os Rebeldes21, Os Tigres22 e

Beto Rockfeller23, que procuravam retratar o cotidiano urbano do

Brasil, inserindo em suas estruturas elementos da vida em uma

sociedade modernizada. Foram destacadas pelos autores por

representarem as mudanças nas estruturas dessa narrativa,

introduzidas nessa década. Nas tramas, há, de forma evidenciada, a

inserção dos elementos do dia-a-dia da metrópole paulistana. Para a

época, isso representava uma ruptura na estrutura presente na

telenovela. Até metade da década de 60, as novelas estavam presas

ao maniqueísmo e à exploração exaustiva do gênero melodramático.

As produções destacadas inovaram ao trazer, para a TV, a realidade

vivida no Brasil, ou melhor, em São Paulo ou Rio de Janeiro,

distanciando-se dos príncipes, condes e castelos retratados nas tramas

até então.

Beto Rockfeller é a síntese de experimentações anteriores e

torna-se marco desses novos tempos. Considerada como divisora de

20Ninguém Crê em Mim,
telenovela de Lauro César Muniz,
foi exibida pela TV Excelsior, em
1966. Segundo o autor, em sua
estréia na televisão, esse foi um
dos maiores fracassos de audiência
naqueles tempos, mas é considerada
uma das maiores contribuições
para mudança e alcance da teledra-
maturgia atual (ORTIZ, BORELLI,
RAMOS, 1989).

21Os Rebeldes, telenovela
exibida pela Tupi, em 1967-68.
Autoria de Geraldo Vietri (ORTIZ,
BORELLI, RAMOS, 1989).

22Os Tigres, telenovela
exibida pela TV Excelsior, em 1968-
67. Autoria de Marcos Rey (ORTIZ,
BORELLI, RAMOS, 1989).

23Beto Rockfeller, telenovela
exibida pela TV Tupi, em 1968-69.
Autoria de Bráulio Pedroso (ORTIZ,
BORELLI, RAMOS, 1989). Dada a
importância dessa telenovela, vamos
retomá-la em outros momentos.
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águas, essa telenovela traz ao vídeo inovações na linguagem dos personagens, fazendo uso de

gírias e diálogos criados a partir do coloquial. O herói era um anti-herói, malandro, bon-vivant,

que despertava no público, mesmo sendo o vilão, grande simpatia. Beto inovou em vários sentidos,

inclusive no roteiro que tinha como objetivo escrever “(...) uma novela com uma proposta

realista” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 78). E as inovações caminhavam no sentido de construção

de uma linguagem para telenovela.

Mais um aspecto destacado pelos teóricos, em relação a esse quarteto de obras, é que

todas tinham uma característica em comum: foram “(...) escritas por autores que possuíam

uma orientação cultural mais ‘erudita’”. Vindos do teleteatro e da literatura, destacam mais um

momento de cisão, só que agora dentro do mesmo campo.

“Suas tentativas são no sentido de se criar uma nova linguagem novelística, textual e imagética,

inserindo o cotidiano e temas urbanos no que Bráulio Pedroso chama de ‘proposta realista’. A

contradição que existia entre teleteatro e telenovela nos anos 50, enquanto elemento de distinção

entre dois gêneros dramáticos, agora com o fim do teleteatro, se repõe no interior da própria

novela” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 79).

O teleteatro, narrativa que dominou toda a década de 50, deixa de fazer parte da grade de

programação das emissoras em 1967, com o sucesso cada vez mais presente das telenovelas.

Com isso, a telenovela recebeu contribuições decisivas para construção do que atualmente

chamamos de teledramaturgia. Os que fizeram parte da trajetória do teleteatro vão aos poucos

se envolvendo com a telenovela e, a partir do encontro de diferentes vertentes, a telenovela

chega ao final da década com indícios de um futuro promissor.

“Beto Rockefeller explicita tanto a cristalização bem-sucedida de autores do ‘pólo erudito’,

como a sintonia com a sociedade que se moderniza. Nesse sentido ele aponta para o momento

seguinte, quando assistiremos a novas mudanças da telenovela” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS,

1989: 80).

As mudanças assinaladas nas telenovelas acompanham as alterações contextuais que no

final dos anos 60 estão ocorrendo em todas as áreas no Brasil, e a televisão, como os demais

campos de ação, sente o reflexo desses duros e sombrios tempos. É nesses anos que vemos surgir

a Rede Globo, em pleno cenário de ditadura, no qual muitos projetos sucumbem e restam, para

alguns, poucos espaços de expressão. Esses tempos de completo cerceamento da liberdade acabam

fazendo com que a televisão seja uma possibilidade para escoamento de produções que não

encontravam guarida em outros meios. Autores, como Dias Gomes, conseguem abrigo na televisão

e produzem obras que marcam a história da TV, embora nem todas veiculadas no período de sua

criação, como Roque Santeiro.

A Rede Globo, emissora que faz sua primeira transmissão em 1965, pelo canal 4 do Rio de

Janeiro, no dia 26 de abril, inicia aí sua caminhada, mas ganha amplitude nos anos 70. A Globo
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consegue nessa época aproximar-se do governo estabelecido e aproveita para estruturar-se, mesmo

com a repressão que cerceava o país. Distante do Brasil do começo do século, em 70, o panorama

era de modernização e de ingresso definitivo no sistema capitalista. Nesse sentido, a mídia eleita

era a televisão e, no final dessa década, 49% das verbas publicitárias estavam destinadas à TV.

Nesse contexto existia uma preocupação constante com a gestão empresarial dos meios de

comunicação e, principalmente, com a televisão, que se torna um negócio promissor. Apesar de a

proposta de tornar a televisão um investimento empresarial ter se iniciado com a TV Excelsior,

esta por inúmeros problemas (como a desarmonia com o sistema político da época) teve sua

derrocada em 1970, restando no cenário televisivo as emissoras menores, sem estruturação

organizacional, que em um ambiente de competição capitalista pouco tinham de poder competitivo.

Ficaram então, no páreo, a TV Tupi e a TV Globo. Ao longo dessa década a competição ocorre

entre essas duas emissoras e se manteria na liderança aquela que melhor soubesse captar e

atender às necessidades do sistema.

2.1.3 Década de 70: O Surgimento das Redes

Na virada dos anos 60-70, a consolidação e ampliação de algumas práticas ocorreram e

modificaram radicalmente o campo midíatico. É o caso, por exemplo, das transmissões via

satélite, que são iniciadas em 1969. A partir dessa inovação, a distribuição dos programas

televisivos, que acontecia de forma primitiva (chegando a algumas cidades com atrasos ou de

forma bem irregular), experimenta uma nova realidade. A necessidade de constituição de redes

fez com que se iniciasse uma grande concorrência pela ampliação dos domínios das emissoras

líderes de audiência, Tupi e Globo. Nessa briga de titãs apenas uma sairia vencedora – a que

possuísse diferenciais compatíveis com as novas exigências do mercado.

“Aliada a esta modernização tecnológica, a Globo irá criar as bases para uma perfeita produção de

cultura industrializada, unindo planejamento e estrutura organizacional vertical e centralizada. Ou

seja, a emissora incorpora, como nenhuma outra, a necessidade de montar uma indústria cultural

adequada à nova fase de desenvolvimento” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 82).

Um elemento essencial nessa briga pela liderança foi a telenovela e, nesse sentido, a Rede

Globo investiu, desde sua criação, para construir linguagens e estratégias específicas que

estruturassem essa narrativa e as demais programações. As estratégias organizacionais e de

planejamento da Globo andavam alinhadas às diretrizes políticas do sistema vigente no país. A

emissora fez de sua grade de programação o espaço para disseminação dos ideais nacionalistas

impostos pelo regime militar. Como uma das formas de atendimento às orientações governamentais,

inseriu em sua grade as telenovelas em dois horários de menor audiência: às 18 e às 22 horas. De

um lado, atendia ao poder governamental e, principalmente, no horário das 22 horas, passou a
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produzir obras que marcaram a teledramaturgia brasileira e elevaram

a audiência dessa faixa horária, considerada até então pouco

promissora. Obras como Verão Vermelho24, O Bem Amado25, O

Casarão26, Nina27, dentre outras, fazem parte desse período. Esse

horário pode ser considerado como o espaço de experimentações mais

ousadas, que contribuíram, com o passar dos anos, para a estruturação

de uma das melhores teledramaturgias do mundo, a brasileira.

A Globo e a Tupi disputavam a liderança. A primeira, a partir da

infra-estrutura adquirida, conseguia manter no ar, sistematicamente,

quatro telenovelas diárias exibidas nos horários das 18, 19, 20 e 22

horas. Somente em 1979 é que a emissora deixa de explorar este

último horário – a faixa das 22 horas. A estrutura da narrativa foi

também definida durante esse período. Após várias experimentações,

estabeleceu-se, ao final da década, a duração, em média, de 6 meses

para cada telenovela e seu tempo de exibição (diário) passou a ser de

50 a 60 minutos.

Mesmo a Tupi não conseguia manter regularidade nas exibições

e as demais emissoras não tinham condições de competir com essas

novas estratégias. A telenovela tornou-se um trunfo valioso e fez a

diferença.

“A novela domina, portanto, a programação nacional e compete

com a produção importada de filmes. Para a emissora, ela é,

portanto, um gênero fundamental e supera a audiência dos shows

de auditório e noticiários” (ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 91).

Poderíamos considerar a década de 1970 como uma das mais

ricas para a carpintaria da telenovela brasileira. Foi nesse período que

vários elementos de suas estrutura são definidos, tempo de veiculação,

duração dos capítulos, temas nacionais próximos da realidade cotidiana,

ingresso de autores que tinham como desafio retratar, discutir e criticar

a realidade brasileira, maturidade nas interpretações, definição dos

elementos para compor a linguagem imagética etc. Era um momento

de criação, de interação com as diferentes áreas, no qual a televisão

e, particularmente, a telenovela soube “refletir” e “refratar” a

sociedade. No trecho abaixo, sinopse da telenovela O Grito28, de Jorge

Andrade (1975, apud ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989: 94), temos um

pouco do que era exibido nesses duros, mas, criativos anos:

24Verão Vermelho, teleno-
vela exibida pela TV Globo, de 17
de novembro de 1969 a 17 de julho
de 1970. Autoria de Dias Gomes,
que “(...) pela primeira vez não
usava pseudônimo (...)”. Direção
de Marlos Andreucci e Walter
Campos (DICIONÁRIO DA TV
GLOBO, 2003).

25O Bem-Amado, telenovela
exibida pela TV Globo de 24 de
janeiro a 9 de outubro de 1973.
Escrita por Dias Gomes. Texto
baseado na peça teatral do autor,
intitulada Odorico, o Bem-Amado,
e os Mistérios do Amor e da Morte,
de 1962. Direção de Régis Cardoso
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

26O Casarão, telenovela
exibida pela TV Globo de 7 de junho
a 11 de dezembro de 1976. Escrita
por Lauro César Muniz. Direção
(até o capítulo 30) de Daniel Filho,
substituído depois por Jardel Filho
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

27Nina, telenovela exibida
pela TV Globo de 27 de junho de
1977 a 13 de janeiro de 1978.
Escrita por Walter George Durst.
Direção (até o capítulo 10) de
Walter Avancini, substituído por
Fábio Sabag e produção de
Gonçalves da Silva (DICIONÁRIO DA
TV GLOBO, 2003)

28O Grito, telenovela
exibida pela TV Globo de 27 de
outubro de 1975 a 30 de abril de
1976. Escrita por Jorge Andrade.
Direção de Walter Avancini,
Roberto Talma e Gonzaga Blota
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).
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“A vida de São Paulo, nas suas vinte e quatro horas de correria,

poluição, gente se esbarrando e nem sentindo, solidão,

superpopulação e potencialidades. A novela é o retrato desta

realidade. O grito é a metrópole. Os problemas mais urgentes

das grandes cidades estão particularizados em São Paulo”.

2.1.4 Dos anos 80 ao Novo Século: Inclusão do Cotidiano

É essa busca pelo realismo e pela retratação do cotidiano que vai

orientar toda a produção dos anos de 1980. Nessa década, o que tinha

sido iniciado com Beto Rockfeller consolida-se e o horário das 20 horas

passa a ser dedicado às obras que tinham como fio condutor a vida

cotidiana no Brasil. Vão se os “anos de chumbo” e o país começa a

respirar... Aproveitando esses novos ventos, as produções televisivas

começam a discutir temas até então pouco correntes na TV. O Brasil

assiste apaixonado a Roque Santeiro29, a telenovela cassada pela

censura. Vale Tudo30 faz o país parar para descobrir quem matou

Odete Roitman... Ficaram na lembrança vários sucessos, o que pode

ser comprovado na análise da pesquisa empírica, e, mais do que isso,

a certeza de termos encontrado uma forma específica de fazer

telenovelas no Brasil. Nessa década, não há mais dúvida, o Brasil tem a

sua teledramaturgia consagrada. Os profissionais da área conseguiram

explorar os elementos que integram a linguagem televisiva e colocaram,

em equilíbrio harmonioso, os elementos que compõem essa linguagem:

o icônico, o lingüístico e o sonoro. A partir de muito trabalho, erros,

acertos, criatividade, ousadia e técnica criaram um produto que

atravessa o século XX, ainda despertando suspeitas, admiração e

questionamentos, como os que conduzem nossa pesquisa no novo

milênio. Quais são os usos e as ressignificações que a telenovela permite?

Qual o seu papel na metrópole do começo do século XXI? Como a

telenovela atua para construção de uma história social? Nossas

inquietações são orientadas pelas palavras de Motter (2001-02: 79):

“A telenovela, enquanto texto organiza os acontecimentos,

modelizando-os, e encerra um modo de inteligibilidade, constitui

um recorte e se impõe um limite, como todas as obras ficcionais

ou factuais (...). Qualquer que seja a reposta às perguntas

formuladas ela não resolverá a questão de base (...)”.

Sabemos que a telenovela, e também o nosso estudo, não

esgotam as questões que nos colocamos, mas sabíamos e agora temos

29Roque Santeiro, teleno-
vela exibida pela TV Globo de 24 de
junho de 1985 a 21 de fevereiro
de 1986. Escrita por Dias Gomes e
Aguinaldo Silva, com colaboração
de Marcílio Moraes e Joaquim Assis.
Direção de Paulo Ubiratan, Jayme
Monjardim, Gonzaga Blota e
Marcos Paulo (DICIONÁRIO DA TV
GLOBO, 2003).

30Vale Tudo, telenovela
exibida pela TV Globo de 16 de maio
de 1988 a 6 de janeiro de 1989.
Escrita por Gilberto Braga,
Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.
Direção de Dennis Carvalho,
Ricardo Waddington e Paulo
Ubiratan (DICIONÁRIO DA TV
GLOBO, 2003).
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certeza de que o que nos levou a procurar respostas foi a possibilidade

de compreendermos as inúmeras apropriações realizadas pelos

telespectadores. Motter (2001-02: 79) mais uma vez nos indica que

estamos no caminho certo, tentamos ultrapassar o limite dos incômodos

e dos preconceitos, que cercam o objeto de estudo, para entendermos

as dimensões dessas histórias contadas pelos nossos narradores

televisivos.

“O que incomoda – sem, contudo, mobilizar para a investigação,

compreensão e estratégia de ação – é o poder subjacente ao

contador de histórias e ao encantamento produzido pelo saber

contar: os bons contam para o mar, que os ouve embevecido,

os melhores contam para o oceano. O nosso problema, pois,

tem sido compreender as histórias, pensar seu modo de

construção, difusão e o que fazem delas os oceanos e os mares.”

[Grifos nossos.]

E para pensar essas questões, retomadas por Motter (2001-

02), é necessário perceber como a telenovela é construída na

atualidade. O Brasil tornou-se, ainda nos anos de 1960, exportador

dessas obras, no entanto nossa telenovela, apesar de exportada para

mais de 140 países, não é um produto competitivo no mercado externo

se comparado às produções da Televisa, uma das maiores exportadoras

desse gênero.

Não há como competir nas mesmas bases nesse mercado já

que os custos de produção de nossas ficções são altíssimos (cada

capítulo de telenovela do horário nobre produzida pelo líder de

audiência gira em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil) e as produções

estão presas a questões cotidianas e à cultura brasileira, ou seja, o

que deveria ser o diferencial acaba trazendo desvantagens no quadro

de exportação. Mesmo quando re-modelizadas para atingir públicos

específicos, sofrem recusas por não incorporarem elementos

recorrentes de outras produções latino-americanas de mesmo gênero,

que exploram ao extremo as matrizes melodramáticas diferentes da

telenovela brasileira, como a conhecemos hoje. Uma forma de ilustrar

o que estamos dizendo foi a tentativa da Globo de estilizar31 a

telenovela Vale Tudo para o público latino-americano, residente na

América do Norte. Mesmo tendo modificado a história e dado as

interpretações das personagens aos atores reconhecidos por esse

31Utilizamos “estilização” a
partir do entendimento de Vidal
(2006: 198), que se baseou em
Bakhtin (1993), para explicar como
os formatos ficcionais televisivos
têm sido recriados. “Por estilização
entendemos, em princípio, os
procedimentos que permitem a um
discurso a adoção de variações
estilísticas, ou seja, a exploração,
no discurso, de outros estilos, como
se a prosa representasse artistica-
mente o estilo de outrem modifi-
cando o tom.”
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público, a nova versão dessa novela, um dos maiores sucessos na década de 80, não obteve a

aceitação esperada fora de nosso país. Vários são os motivos que justificam esse fracasso: um

deles é relação de Maria de Fátima com sua mãe Raquel Accioli (representada por Regina Duarte,

na versão brasileira). Quem assistiu à trama sabe que Maria de Fátima, aqui interpretada pela atriz

Glória Pires, era muito má, usando e abusando dos elementos que integram a construção pérfida do

ser humano. Essa personagem usa todos os artifícios para chegar aonde quer e, para ela, vale tudo

para alcançar o topo da pirâmide social. A forma como a personagem se relacionava com a mãe é

um dos aspectos que fizeram com que o público escolhido rejeitasse a obra. Outro grave problema

era tornar o enredo comum ao cotidiano desse público, já que a trama era pautada por problemas

cotidianos do Brasil que, sem a devida contextualização, não tinham significado. Por exemplo, a

“banana” (gesto feito pelo trançar dos braços) dada para a câmera no último capítulo, pela

personagem Marco Aurélio (interpretado por Reginaldo Farias) precisaria ser explicada para fazer

sentido. Vale recuperar essa personagem, personalização do empresário desonesto, que sai do

Brasil impune, dizendo, com esse gesto, que o dinheiro compra tudo inclusive a impunidade, a

liberdade e até mesmo a felicidade, já que parte acompanhado de sua amada.

“Esta telenovela tratou de forma direta e crua problemas sociais muito sérios. Além da questão

da ética e da honestidade, discutiu o drama do alcoolismo e mostrou, pela primeira vez de forma

explícita, o homossexualismo feminino (...). A novela teve uma abertura contundente: a música

‘Brasil’ de Cazuza na voz de Gal Costa, acompanhada de um mosaico de imagens que procuravam

compor um retrato do país. Ao final, as imagens formavam a bandeira brasileira. (...) Em 2001, a

Rede Globo e a Telemundo, canal hispânico nos Estados Unidos firmaram um acordo de co-

produção do remake de Vale Tudo. Voltada para o público latino, nova versão da novela, que

ganhou o título de Vale Todo, teve direção geral de Reynaldo e foi produzida em 2002 no Projac,

com um elenco formado por atores de língua hispânica. A adaptação foi feita por Yves Dumont”

(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003: 169-70).

Nossas telenovelas têm características distintas como propõe Motter (2001-02: 41) e com

quem compactuamos. Quando falamos de telenovela, estamos tratando da telenovela brasileira

e, portanto, não podemos considerar todas as demais produções do gênero realizadas em outros

países que, como a nossa, possuem características próprias. Tratamos, assim, das produções

nacionais que ao longo dos anos constituíram uma teledramaturgia específica e com a qual o

Brasil se distingue dos demais países produtores desse tipo de ficção.

“Produtos típicos da indústria, como os da Televisa, convivem, sob igual denominação, com criações

artísticas que carregam marca autoral e propostas que transcendem o melodrama, a simplificação

narrativa, a linearidade das personagens, a economia cênica e se firmam como dramaturgia de

grande qualidade. Para esta última temos insistido na denominação telenovela brasileira, por se

caracterizar pelo cuidado com todos os aspectos envolvidos no processo de produção, entendido

como espaço que vai da arte de fazer bons roteiros, sobre bons temas, para bons atores, à

qualidade que se expressa na requintada produção audiovisual – com todas as implicações de

preparação, elaboração e acabamento nas diferentes etapas produtivas.”
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Estamos nos orientando por essa competência adquirida ao logo

da trajetória da TV e da telenovela no Brasil. Sabemos que nem todas as

produções desse gênero são pautadas a partir desses critérios, mas não

há dúvida de que, nas últimas décadas, grande número de telenovelas

brasileiras busca ou possui as qualidades defendidas por Motter.

Como resultado, as telenovelas da Rede Globo ganharam destaque

no Guinness Book (na edição de 2005), como destaca Antunes (2004):

“(...) inclui a emissora como a maior produtora de folhetins do

mundo. Só no semestre deste ano, o canal produziu 1.262 horas

ou 1.705 episódios de produtos, exibidos no período de janeiro

a junho. O México aparece como segundo lugar e Porto Rico,

na terceira posição. Para Luis Erlanger, diretor da Central Globo

de Comunicação, é o reconhecimento do trabalho de uma

emissora que produz 90% de sua programação”.

Essas particularidades percebidas na telenovela brasileira

consolidam-se definitivamente em 1980, quando a Rede Globo se

torna líder nesse segmento televisivo. As telenovelas correm o mundo,

levando o Brasil para todos os continentes. Da mesma forma,

apresentam partes do país nunca antes reveladas para o grande público

nacional. Quem não se lembra das lindas imagens de Pantanal e de

Renascer? Nossos entrevistados também destacam essas produções

como apresentaremos a seguir.

Elas são conhecidas em muitos países e, em poucas décadas,

contribuíram para valorização da televisão brasileira e da imagem do

país. Esses “folhetins eletrônicos” são um verdadeiro fenômeno social

para todas as categorias. As emissoras de televisão oferecem mais de dez

programas de ficção por dia. Sozinha, a TV Globo apresenta quatro

telenovelas, das 14 às 21h: “(...) é um fantástico fator de inovação,

porque as novelas integram o desenvolvimento inventado pelo público,

fazendo assim da televisão brasileira a primeira televisão interativa do

mundo! E isso muito antes das novas tecnologias” (WOLTON, 1996: 163).

As telenovelas tornaram-se produções genuinamente brasileiras,

com (co-) autorias, histórias, direções, interpretações

majoritariamente em produções nacionais, como explicitamos mais

adiante neste trabalho32. Com o tempo especializaram-se em

apresentar reconstituições de épocas (Terra Nostra33, Dona Beija34,

32Há algumas exceções,
como a compra de telenovelas
estrangeiras pelo Sistema
Brasileiro de Televisão – SBT e, mais
recentemente, pela TV Bandei-
rantes.

33Terra Nostra, telenovela
exibida pela TV Globo, de 20 de
setembro de 1999 a 2 de junho de
2000. Escrita por Benedito Ruy
Barbosa, com a colaboração de
Edmara Barbosa e Edilene Barbosa.
Direção de Jayme Monjardim
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

34Dona Beija, telenovela
exibida pela TV Manchete, de 7 de
abril a 11 de julho de 1986. Escrita
por Wilson Aguiar Filho. Direção de
Herval Rossano (MATTOS, 2002).
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Xica da Silva35, Força de um Desejo36, Éramos Seis37, Kananga do

Japão38, dentre outras), em trabalhar a forma mais cara de

propaganda: o merchandising. Apropriou-se dessa forma de divulgação

para abordar problemas sociais, como em Laços de Família39, Barriga

de Aluguel40, O Clone41 etc. A telenovela chega então aos dias atuais,

cada vez mais ligada ao cotidiano, abrindo espaço para diferentes

temas como o do homossexualismo, dependência química, clonagem,

as novas tecnologias. Uma arena contemporânea para o agendamento

de discussões, muitas vezes negligenciadas pela realidade. Motter

(2003b: 78-79) afirma que a ficção tem feito muito mais pela realidade

do que a realidade tem se proposto:

“A finalidade da televisão continua sendo o entretenimento e a

informação. Nós insistimos em cobrar dela um propósito educativo

e lhe atribuímos esse papel, o que é possível, sobretudo no

âmbito da ficção onde a mediação de autores com

responsabilidade social é de suma importância. Neste espaço a

negociação segue tranqüila de ver que na ponta do novelo estão

não profissionais da escrita de roteiros para TV, mas cidadãos

mergulhados na angústia do nosso cotidiano, dotados da arte

de criar e saber contar histórias. Eles o fazem de frente para um

Brasil sombrio, que sonham belo como o que se delineia em suas

histórias. Mas que para tornar-se realidade precisa de muitas

histórias. A ficção tem limites para além dos quais a ação passa

para o poder público e para a sociedade, que não podem delegar

a ela a solução dos problemas concretos que a ineficiência dos

sucessivos projetos políticos brasileiros não conseguiu resolver.

A ficção pode fazer muito pela realidade, pode desenhar mundos,

pode apontar caminhos. Só não pode fazer a mágica de

transformar, por si, só o que historicamente é resistente à

mudança, o que cabe aos agentes sociais concretos. (...) A ficção

pode fazer mais pela realidade do que esta tem feito por si

mesma. A situação pode e deve ser revertida. Para tanto basta

que se unam as pontas do novelo e se celebre a parceria, pois

um mundo virtual contém o mundo possível.”

É assim que acreditamos estar contribuindo para a compreensão

de sentidos que se estabelece nessa assistência. O objetivo de nosso

estudo está imbuído da tentativa de apreender o significado da

telenovela para os habitantes desta metrópole chamada São Paulo e,

quem sabe?, apresentar mais um caminho para união das pontas dos

novelos da realidade e da ficção.

35Xica da Silva, telenovela
exibida pela TV Manchete, de 17 de
setembro de 1996 a 11 de agosto de
1997. Escrita por Walcyr Carrasco,
sob o pseudônimo Adamo Angel.
Direção de Walter Avancini (MATTOS,
2002).

36Força de um Desejo,
telenovela exibida pela TV Globo, de
10 de maio de 1999 a 28 de janeiro
de 2000. Escrita por Gilberto Braga
e Alcides Nogueira, com a
colaboração de Sérgio Marques,
Marco Prates, Lílian Garcia, Eliane
Garcia e Marília Garcia. Direção (até
o capítulo 20) de Marcos Paulo, Mauro
Mendonça Filho e Carlos Araújo
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

37Éramos Seis, telenovela
exibida pelo Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT), de 9 de maio a 5 de
dezembro de 1994. Baseada no
romance homônimo de Maria José
Dupré, foi escrita por Silvio de Abreu
e Rubens Ewald Filho. Direção de
Nilton Travesso, Henrique Martins e
Del Rangel. Trata-se de uma
regravação da novela produzida pela
Rede Tupi e levada ao ar em 1977.

38Kananga do Japão,
telenovela exibida pela TV Manchete,
de 19 de julho de 1989 a 25 de março
de 1990. Escrita por Wilson Aguiar
Filho, com a colaboração de Leila
Miccolis, sinopse de Carlos Heitor
Cony, a partir da idéia original de
Adolpho Bloch. Direção de Tizuka
Yamasaki e Carlos Magalhães
(MATTOS, 2002).

39Laços de Família, teleno-
vela exibida pela TV Globo, de 5 de
junho de 2000 a 2 de fevereiro de
2001. Escrita por Manoel Carlos, com
a colaboração de Maria Carolina,
Flávia Lins, Vinícius Vianna e Fausto
Galvão. Direção de Ricardo
Waddington, Rogério Gomes,
Moacyr Góes, Márcio Schechtman,
Leandro Néri e César Rodrigues
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

40Barriga de Aluguel, tele-
novela exibida pela TV Globo, de 20
de agosto de 1990 a 1 de junho de
1991. Escrita por Glória Perez, com
a colaboração de Leila Miccolis.
Direção de Wolf Maia, Ignácio
Coqueiro e Silvio Francisco (DICIO-
NÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

41O Clone, telenovela exibida
pela TV Globo, de 1 de outubro de
2001 a 14 de junho de 2002. Escrita
por Glória Perez. Direção de Jayme
Monjardim, Marcos Schechtman e
Mário Márcio Bandarra, Teresa
Lampreia e Marcelo Travesso
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).
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3 A Constituição da Metrópole – São Paulo

SÃO PAULO, SÃO PAULO
Premeditando o Breque (Premê)
composição: Oswaldo, Biafra, Claus, Marcelo e Wandi

É sempre lindo andar na cidade de São Paulo

O clima engana, a vida é grana em São Paulo

A japonesa loura, a nordestina moura de São Paulo

Gatinhas punks, um jeito yankee de São Paulo

Na grande cidade me realizar

Morando num BNH.

Na periferia a fábrica escurece o dia.

Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo

Pardais, baratas, ratos na Rota de São Paulo

E pra você criança muita diversão e poluição

Tomar um banho no Tietê ou ver TV.

Na grande cidade me realizar

Morando num BNH

Na periferia a fábrica escurece o dia.

Chora Menino, Freguesia do Ó, Carandiru, Mandaqui, ali

Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi

Pari,

Butantã, Utinga, Embu e Imirim, Brás, Brás, Belém

Bom Retiro, Barra Funda, Ermelino Matarazzo

Mooca, Penha, Lapa, Sé, Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé

Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo

Lavar um carro comendo um churro é bom pra burro

Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo

Terraço Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá.

Na grande cidade me realizar morando num BNH

Na periferia a fábrica escurece o dia

Na periferia a fábrica escurece o dia
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3.1 A CONSTITUIÇÃO DAS METRÓPOLES

Nesta parte discorreremos sobre algumas passagens históricas que explicam a constituição

das metrópoles, para chegarmos à atualidade da cidade de São Paulo. As transformações

e os avanços tecnológicos fizeram com que os países, mesmo os pequenos e os que se encontravam

em situações de pobreza, se desenvolvessem, se modernizassem, constituindo as metrópoles,

como Milton Santos, ao recuperar Roweiss (1970, apud SANTOS, 2004: 320), registra: “A

metropolização é função da tecnologia contemporânea”. Para uma cidade ser considerada

metrópole, não é necessário fazer parte de um país desenvolvido:

“As metrópoles são um fruto da modernização recente dos países subdesenvolvidos por influência

da industrialização mundial e/ou nacional. Esse tipo de cidades anteriormente não existia nos

países do Terceiro Mundo” (SANTOS, 2004: 282).

À modernização das cidades, Ortiz (2003: 161) relaciona a Revolução Industrial (século XIX)

com o processo de integração e a constituição de nação, que pressupõem a existência de relações

econômicas, sociais, políticas e culturais. “A nação secreta uma consciência e cultura nacional

formada por um conjunto de símbolos, condutas e expectativas partilhados por quem vive em seu

território.” Para o autor, nascem daí a cultura e a memória nacional, considerando as contradições,

disputas e dominações, aspectos constitutivos da metrópole de então: disputas e dominações

constitutivas da metrópole, que se caracterizam especialmente pela diversidade que as torna

distintas e complementares: “A diversidade cultural não pode ser vista apenas como uma ‘diferença’,

algo que nos remete a alguma coisa outra. Toda ‘diferença’ é produzida socialmente, é portadora

de sentido simbólico e de sentido histórico” (ORTIZ, 2003: 165).

Santos (2004) apresenta uma compreensão de metrópole a partir de duas classificações: a

primeira que considera o dado demográfico bruto, diferenciando as cidades (pequenas, médias,

grandes e muito grandes) pelo número de habitantes; uma segunda que considera as funcionalidades

da aglomeração urbana dissociada da concepção de organização urbana, destacando os espaços

como cidades industriais, comerciais, administrativas, religiosas, universitárias etc. Ao apresentar

essas classificações, Santos (2004: 283-284) propõe uma terceira que considera “(...) a capacidade

de organização do espaço pela cidade depende de seu nível funcional. Ter-se-iam as cidades

locais, as cidades regionais, as metrópoles incompletas e as metrópoles completas”.

3.1.1 A Caracterização da Metrópole Brasileira

Para Santos (2004), nos países desenvolvidos são raros os casos de haver uma metrópole

completa comandando uma rede de outras incompletas. Em obra anterior, Santos (1970, apud

SANTOS, 2004) já apresentara a distinção das funções de metrópoles dos países subdesenvolvidos
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– nos quais se encaixa São Paulo, foco de nosso estudo. Para esses países, há que considerar dois

níveis: um nível superior com a metrópole completa, que responde às necessidades econômicas e

sociais com meios isolados por ela própria; e um nível inferior com a metrópole incompleta, que,

embora atinja uma ampla área, depende de contribuições externas, em geral recebidas das

metrópoles completas: “As metrópoles completas representam os pólos econômicos dos países

subdesenvolvidos já industrializados (Brasil, Argentina, Egito, México, Índia e, segundo a definição

que se der a ‘país subdesenvolvido’, a China e a União Sul-Africana)” (SANTOS, 2004: 285).

A partir dessa consideração, situamos também a cidade de São Paulo, que corresponde ao

centro econômico do nosso país, reflexo de uma sociedade globalizada e que não pode ser

compreendida dissociada de todas as influências sócio-político-culturais que a constituíram enquanto

tal: “Diante do surgimento de uma sociedade globalizada, a nação perde a primazia de ordenar as

relações sociais. Seu território é atravessado por forças que a transcendem” (ORTIZ, 2003: 171).

Da mesma forma que Ortiz, Hall (1999) comenta as obras de Giddens, Harvey e Laclau

detentoras de perspectivas distintas, mas que possuem variáveis que orientam esses novos tempos

e que não devem ser desprezadas como: a descontinuidade, a fragmentação, a ruptura e o

deslocamento. Na abordagem da sociedade contemporânea, esses são elementos-chave para o

entendimento das identidades na pós-modernidade e que serão recuperadas ao longo deste

trabalho para tratarmos da constituição da sociedade paulistana.

A questão da urbanização, que atraiu para São Paulo diferentes povos e, conseqüentemente,

diferentes culturas, não ocorreu por acaso, como descreveremos a seguir, embora tenha acontecido

tardiamente se considerarmos o que aconteceu em outros continentes (europeu, norte-americano,

asiático, por exemplo). Tivemos primeiro uma “urbanização aglomerada”, pelo aumento do

número da população; em seguida, uma “urbanização concentrada”, pelo aumento das cidades

de médio porte; “(...) para alcançarmos, depois, o estágio da metropolização, com o aumento

considerável de cidades milionárias e de grandes cidades médias (em torno de meio milhão de

habitantes” (SANTOS, 2005: 77). Mas isso ocorreu a partir dos anos de 1950. Para facilitar o

entendimento, Santos distingue quatro passagens do processo de urbanização no Brasil: primeiro,

havia falta de meios de comunicação que facilitassem o contato entre as metrópoles; depois,

houve a formação de um mercado unificado, embora restrito ao eixo Sudeste—Sul; em terceiro

lugar, houve a constituição de um mercado único nacional; e, por último, o ajuste para a

expansão e depois a crise desse mercado. A cidade São Paulo, em particular, tem lugar central em

todas essas etapas do desenvolvimento do país:

“São Paulo fica presente em todo o território brasileiro, graças a esses novos nexos, geradores

de fluxos de informação indispensáveis ao trabalho produtivo. (...) É desse modo que São Paulo se

impõe como metrópole onipresente e, por isso mesmo, e ao mesmo tempo, como metrópole

irrecusável para todo o território brasileiro” (SANTOS, 2005: 100-101).
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São Paulo, reconhecida como a principal metrópole brasileira, representa bem o:

“(...) fenômeno de uma ‘metrópole onipresente’, capaz, ao mesmo tempo, pelos seus vetores

hegemônicos, de desorganizar e reorganizar, ao seu talante e em seu proveito, as atividades

periféricas e de impor novas questões para o processo de desenvolvimento regional” (SANTOS,

2005: 103).

Em trabalho recente, apresentamos parte das atividades periféricas e centrais que

caracterizam a pluralidade da cidade de São Paulo, além de sua diversidade cultural, mostrando

que os significados do patrimônio cultural (material e imaterial) excedem os espaços da metrópole

paulistana (LEITE, MARQUES, 2007). Por estar localizada numa área geográfica com diferentes

atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras; estar associada a outras atividades não

relacionadas com a exploração direta do local; e exercer influências sociais, políticas e culturais

(tanto em âmbito regional, quanto nacional), já é considerada internacionalmente como uma

“cidade global beta”, reconhecida pelos diferentes serviços oferecidos, segundo categorização da

Globalization and World Cities Study Group & Network (GaWC), da Universidade de Loughborough,

no Reino Unido. De acordo com essa classificação, são consideradas “cidades globais alfa”, as que

atingiram 12 pontos: Londres, Nova Iorque, Paris e Tóquio; e as cidades com 10 pontos: Chicago,

Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milão e Cidade de Cingapura. Em segundo plano, vêm as

“cidades globais beta” que obtiveram 9 pontos: São Francisco, Sydney, Toronto e Zurique; as com

8 pontos: Bruxelas, Madri, Cidade do México e São Paulo; e ainda as com 7 pontos: Moscou e Seul.

Existem ainda “cidades globais gama”, com 6, 5 ou 4 pontos e ainda fora desta última pontuação

encontram-se o Rio de Janeiro, como aspirante a esta última categoria. São Paulo, portanto, é a

única cidade brasileira e da América Latina que se insere na lista com forte representação e

notório reconhecimento no cenário internacional (BEAVERSTOCK, TAYLOR, 1999).

Mas São Paulo é apenas uma das metrópoles contemporâneas, expressando parte da condição

pós-moderna ou do capitalismo tardio, como previa Jameson (1996: 74):

“Tudo que foi dito na discussão anterior sugere que o que temos chamado de pós-modernismo é

inseparável da, e impensável sem, hipótese de uma mutação fundamental na esfera da cultura no

mundo do capitalismo tardio, que inclui uma modificação significativa de sua função social.”

Pela necessidade de entender o momento pós-moderno atual, cujas características são

circulação do capital, tecnologia avançada e, especialmente, mudanças na vida urbana, elegemos

São Paulo. Apresentamos a seguir algumas breves passagens da história e da constituição da

metrópole paulistana, que carrega em si forças mundializadas, por todas as influências e

confluências que a formaram, de acordo com os interesses que estavam em jogo. Resultado de

uma diversidade cultural presente também em outras metrópoles, São Paulo assemelha-se a

outros grandes centros urbanos e assim deve ser compreendida, “(...) deve ser pensada de um

ponto de vista cosmopolita” (ORTIZ, 2003: 171).
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Ao apresentar a paisagem paulistana durante o seu tempo de (con)vivência em São Paulo,

Lévi-Strauss (2001: 16) narra suas andanças: “Pois, naquele tempo, podia-se flanar em São

Paulo”, destacando nessa obra o seu entendimento de cidade, que deve ser analisada pelos

aspectos que a diferenciam e a aproximam de outras, garantindo as particularidades do que está

sendo analisado:

“Ora, a cidade é primeiramente um espaço, talvez indiferenciado antes que homens o ocupem;

mas a maneira como, ao longo dos séculos ou dos anos, eles escolhem se distribuir nesse espaço,

a maneira como as diversas formas de atividade política, social, econômica se inscrevem no

terreno, nada disso se faz ao acaso, e é apaixonante investigar se as cidades se diferenciam em

tipos e se é possível discernir constantes em sua estrutura e seu desenvolvimento” (LÉVI-STRAUSS,

2001: 13).

Daí nosso interesse em situarmos a cidade de São Paulo e de nos aproximarmos do passado

no próximo capítulo, buscando facilitar ao leitor, a compreensão do espaço escolhido para este

estudo e para atualização do período contemporâneo, foco deste estudo.
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3.2 UMA VIAGEM AO PASSADO PARA COMPREENSÃO DA
CONTEMPORANEIDADE

Apresentamos neste capítulo um pouco da história da cidade de

São Paulo, percebendo como Bruno (1984: 31) que “(...) a cidade

(...) acumula e incorpora a herança de uma região, combinando essa

herança em certa medida e de certa forma com a herança cultural

de unidades maiores, nacionais, raciais, religiosas e humanas.”

Para entender a cidade de São Paulo resgataremos um pouco da

história desta metrópole e isso servirá para justificar nossa escolha

por esse espaço geográfico. Esta pesquisa teve início no ano de 2004,

palco das comemorações dos 450 anos de São Paulo, momento em

que muitos registros históricos sobre a cidade, desde sua fundação,

foram recuperados. Há pelo menos quatro datas de possíveis

nascimentos da cidade, mas consideramos a data oficial: 25 de janeiro

de 1554, no local onde hoje se encontra o Pátio do Colégio, quando

os moradores de Santo André se mudaram para os campos de

Piratininga42, “(...) mesmo contrariando as determinações da Coroa

de não se devassar o sertão deixando as costas desprotegidas” (TORRÃO

FILHO, 2004: 76).

O perfil diversificado da metrópole paulistana está presente

desde sua fundação. Segundo Bueno (2004: 7), “A fundação de São

Paulo foi um evento tão múltiplo e dinâmico como é a cidade nos dias

de hoje”. Na época, era ainda considerada uma simples vila com o

pequeno colégio e a igreja dos jesuítas, tendo à frente o Padre

Manoel da Nóbrega, cujo principal objetivo era catequizar os

Tupiniquim43 do Campo de Piratininga e num segundo momento chegar

aos Guarani do Paraguai.

3.2.1 Os anos 1500-1600: Os Primórdios de São Paulo

A  vila de São Paulo de Piratininga, isolada pela topografia da

Serra do Mar, estava situada em uma estratégica colina definida pelo

encontro de dois rios, o Tamanduateí (“rio dos Tamanduás”) e o

Anhangabaú (“bebedouro dos demônios”). Próximo dali estava o Tietê,

estranho caminho d’água que corria para o interior. Era a porta

42Piratininga significa
“peixe seco”, em tupi, em alusão
às enchentes que traziam fartura
às aldeias indígenas da época.
Neste trabalho destacaremos o
significado de alguns topônimos,
porque remetem às origens da
cidade e às tribos indígenas que
viviam nesse espaço antes da
chegada dos portugueses, e
ajudam a explicar em grande parte
a fauna e flora locais.

43As tribos do planalto
paulista autodenominavam-se Tupi,
mas eram chamadas de Tupiniquim
por seus vizinhos. Para mais
informações, ver Prezia (2000).
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necessária para a conquista do sertão e indicaria as primeiras rotas para os bandeirantes (PRADO

JÚNIOR, 1998).

Devemos considerar os contornos que condicionaram a formação de São Paulo, centrados

no conceito de “cidade-grande”, especialmente se comparada com Rio de Janeiro, Recife e

Salvador, expressões autênticas de cidades-grandes do Brasil de outrora. Entretanto a paisagem

local e a herança regional as diferenciavam. O clima paulista pode ser considerado elemento

fundamental na diferenciação, pois em nada se assemelhava ao do litoral nordestino ou do Rio de

Janeiro. Ao contrário, aproximava-se de certos climas europeus, especialmente o de Portugal. Os

jesuítas quinhentistas comentavam que o frio podia matar o índio que se perdesse na mata, pois

persistia forte e contínuo por meses; mas a temperatura agradava a cronistas e viajantes do

século XIX, quando a comparavam ao clima europeu: o calor era amenizado pelas chuvas e o frio

pelo sol de inverno. Mas irritava profundamente os nordestinos, estes representados especialmente

por estudantes da Academia de Direito (BRUNO, 1984).

A diversidade do clima influenciaria hábitos, costumes e vestimentas. São Paulo foi a primeira

cidade brasileira, onde se generalizou o uso de vidraças, pois a temperatura exigia mais proteção.

O problema é que, enquanto as capitanias do nordeste eram servidas por navios que traziam

panos e sedas, possibilitando a vestimenta européia, os paulistas sofriam a falta de mercadorias

e de tecidos.

Quanto à carência de tecidos, Bruno (1984) relata a existência de pequenas tecelagens

domésticas mantidas pelas mulheres, auxiliadas pelas escravas, em uma espécie de sociedade.

Produziam tecidos rústicos e redes. Também pães e doces eram feitos nesse mesmo tipo de

parceria, o que justifica o fato de em São Paulo só existirem padeiras e não padeiros. Esses fatos

são interessantes porque nos mostram o espírito empreendedor, principalmente das mulheres

dessa época.

Outro aspecto característico dos campos de Piratininga era a fartura das plantações nativas

e a facilidade do cultivo das plantas trazidas pelos europeus, como destaca Eduardo Prado (apud

BRUNO, 1984: 33), ao comentar a cerca plantada pelos jesuítas em torno da igreja, que, além

de proteção (já que as tribos inimigas tentavam entrar na vila), servia de sustento: “Ali se

cultivavam pela primeira vez as espécies indígenas novas para os colonos, ao lado das velhas

plantas clássicas trazidas da Europa, plantas ligadas à história das raças e que estas transplantam

nas suas migrações com as suas tradições e os seus altares”.

Os paulistas desenvolveram uma capacidade de sobrevivência em ambientes rudes e inóspitos

pela sua constante entrada nas matas e sertão, alimentando-se de caça e raízes, como sobrevivência

diante dos obstáculos. O acesso à cidade era dificultoso, como o próprio Anchieta (apud BRUNO,

1984: 38-39) descreve:
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“A quarta vila na capitania de São Vicente é Piratininga, que está dez a doze léguas pelo sertão

e terra adentro. Vão lá por muitas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhuns

animais, e os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas por não despenharem-se, e por

ser o caminho tão mau e ter ruim serventia padecem os moradores e os nossos grandes trabalhos”.

Capistrano de Abreu comenta do não interesse na construção de caminhos para Piratininga,

já que suas condições econômicas limitavam-se a algum ouro e aos índios catados pelas bandeiras,

portanto, não justificavam investimentos. Até mesmo em relação a São Vicente havia isolamento,

pois as atas da Câmara não fazem referência à estada de Tomás Cavendish em 1591, por vários

meses, em Santos, segundo lembra Taunay (apud BRUNO, 1984: 41).

Sob o ponto de vista da cultura, esse isolamento teve repercussões notáveis, de acordo com

Sérgio Buarque de Holanda (1990: 13), para quem a ação colonizadora realizou-se em conseqüência

de um processo de adaptação às condições específicas do ambiente local; daí não se submeter a

padrões inflexíveis, ao comportamento esperado pelos padres (dentro dos exemplos europeus e

católicos), e sim retroceder a “padrões rudes e primitivos”. Tudo isso tem a ver com a origem do

desenvolvimento do caráter paulistano de adaptar-se ao inóspito, às dificuldades.

Segundo Nóbrega (1557), as dificuldades que os colonizadores encontraram em Santo André

era só ter farinha, não contavam com o peixe, pois o rio estava a três léguas e não dispunham de

lugar adequado para a criação. Ainda, segundo Nóbrega, se não fosse o estabelecimento da

Companhia, a capitania de São Vicente corria o risco de despovoar-se. Foi o colégio que fixou o

homem à terra. Os índios mudavam-se quando suas casas envelheciam (de três a quatro anos de

duração). Eram considerados “(...) moradores fáceis de mudar de pouso”. Com o aumento da

população branca (“buavas”), que muitas vezes ocupava a terra antes pertencente ao índio, este

se interna na mata (1560), estabelece suas povoações em Nossa Senhora dos Pinheiros, a sudoeste,

e em São Miguel, a nordeste (BRUNO, 1984).

A fundação de São Paulo do Campo ou São Paulo de Piratininga foi, para Romero (2001: 267,

v. 1), “fato excepcional em pleno século XVI” e marcou nova fase no povoamento da América.

Três eram as vilas da capitania vicentina: Vila de São Vicente (fundada em 1532), Santos (em

1539), Santo André da Borda do Campo (em 1553). Itanhaém, fundada em 1549, só passou a

categoria de vila em 1561.

Os colonizadores brancos, com alguns índios e mamelucos (que já havia na região), é que,

realmente, formam a vila. Pero Gândavo (apud BRUNO, 1984), em Tratado da Terra do Brasil,

cita esse fenômeno de mestiçagem e afirma que grande parte dos moradores são mamelucos,

filhos do branco com as índias. Essa população empresta um novo caráter à povoação e supera o

impulso de sua fundação que foi a da conversão do gentio. Mas sua localização, longe do mar, em

planalto de clima temperado, em áreas completamente diferentes das plantações de cana-de-
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açúcar nordestinas, cujo progresso se deve ao fato de serem

entrepostos comerciais, empresta um caráter diferente à vila.

Outro elemento de influência foi o espanhol, acentuadamente

a partir de 1580, quando Portugal passou ao domínio da Espanha. A

língua é corrompida pelo castelhano, os hábitos de diversão são a

música, dança e a conversação em oposição ao jogo, hábitos dos

portugueses e ingleses. A ausência de luxo, a simplicidades dos

costumes, no comportamento paulistano, seria explicada pela influência

espanhola, segundo Rugendas (apud BRUNO, 1984).

A ficção televisiva não ficou à parte dos fatos ocorridos na

metrópole paulistana e no Brasil, e tem representado em parte essa

história. Um bom exemplo é A Muralha44, minissérie baseada no livro

homônimo de Dinah Silveira de Queiroz, levada ao ar pela TV Globo,

no início de 2000, como parte da comemoração dos 500 anos do

descobrimento do Brasil. A produção recupera as aventuras dos

bandeirantes no início do século XVII, cem anos depois da chegada

dos portugueses e da colonização já instituída45. Cabe destacar que

essa é uma segunda versão, pois em 1968, Ivani Ribeiro já havia

adaptado uma telenovela homônima para a TV Excelsior.

No fim dos 500 e início dos 600, o padecimento do povo era

grande por falta de mercadorias e panos. Não à toa, em A Muralha,

a personagem Beatriz, que vem de Portugal para se casar, traz para

a família do noivo panos e roupas. Ao perder a arca, mente dizendo

que o Capitão-Mor vinha trazendo seus pertences. O que ela não

queria era sentir-se humilhada frente à sogra, situação que a deixa

em uma verdadeira crise existencial. Outra personagem, Antônia,

considerada “maluquinha”, que vem se casar com Davidão é tida

como rica porque tem vestidos lindos e acaba por negociar um deles

com Beatriz, que o dá como presente à Rosália, filha caçula da família

Olinto.

Isso serve para mostrar que as transformações que ocorreram

e ocorrem na cidade são freqüentes desde seu nascimento. Na época

de sua fundação, a primeira missa foi rezada em uma capela de pau-

a-pique erguida pelos Tupiniquim sob orientação dos padres jesuítas.

A construção era simples, mas atendia a muitos serviços além das

44A Muralha, minissérie
exibida pela TV Globo, de 04 de
janeiro a 28 de março de 2000.
Escrita por Maria Adelaide Amaral
e João Emanuel Carneiro, com a
colaboração de Vincent Villari
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).

45Segundo Maria Adelaide
Amaral, “(...) A intenção inicial da
Rede Globo era fazer cinco
minisséries pequenas, cada uma
delas alusiva a um século da
história do Brasil. No final, por
falta de recursos – minissérie é um
produto muito caro – acabou
sobrando só A Muralha” (AMARAL,
in: CARVALHO, 2005: 304).
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funções de igreja, como enfermaria, cozinha e alojamento. Em 1556, a pequena capela de

barro, junto à qual existia o antigo colégio, foi substituída por outra, de taipa de pilão, sob as

ordens do Padre Afonso Brás.

Diferentemente de Recife, Salvador, Rio e mesmo São Vicente, que obedeciam a um

planejamento lisboeta, a vila de São Paulo cresceu amontoada em torno da igreja e do colégio.

Somente no século XVI, com sua regulamentação de vila e instituições municipais idênticas às de

outras povoações da América Portuguesa, São Paulo começa a se entrosar no esquema geral das

cidades da época.

A origem de São Paulo está ligada principalmente à catequese, daí ser, de início, um

aldeamento de padres e índios, mas parece ter obedecido a necessidades de defesa. Em relação

a Santo André, apresentava melhores condições de abastecimento. Jorge Moreira (apud MOURA,

1909: 21) conta que a vila de Santo André, embora apresentasse melhores condições de

abastecimento, pela proximidade com o litoral, passa para São Paulo por solicitação própria, pelo

fato de esta estar em “(...) lugar mais forte e mais defensável e mais seguro assim dos contrários

como dos nossos índios, como por outras coisas que a ele e a nós moveram”.

A povoação nasceu irregular. O terreno agreste e áspero do núcleo urbano (escolhido pelos

jesuítas por questões de defesa) era inóspito, áspero, cheio de barrocas a serem contornadas. As

ruas nasceram obedecendo a essa necessidade e a caprichos pessoais, isto é, sem planejamento

– traço comum das primeiras cidades portuguesas no Brasil.

As demarcações das ruas foram feitas em função das ligações com o litoral e com Santo

André da Borda do Campo. O pátio do Colégio pode ser considerado como ponto de partida para

o Caminho do Mar. A segunda motivação foi a ligação com o sertão e, por fim, a ligação com as

igrejas.

A Rua Direita, em direção à Misericórdia, levava pela encosta aos Piques e direcionava-se

para a aldeia dos Pinheiros, que, segundo Teodoro Sampaio, representava o rumo principal do

sertão. A ligação do Colégio com o Mosteiro de São Bento formava a Rua Quinze. O caminho do

Colégio para a Igreja e o Convento do Carmo seria depois a Rua do Carmo.

As ruas eram usadas pelos moradores como extensão de seus quintais, reunião do espaço

público e privado. Eles abriam covas, valetas em todos os lugares, jogavam dejetos, soltavam

animais vivos e atiravam os mortos insepultos. As chuvas causavam estragos enormes e as enxurradas

abriam valetas e covas, estragavam as ruas já maltratadas pelos proprietários das casas. Nos

últimos anos do século XVI, uma lei obrigou que as pocilgas fossem colocadas fora dos muros da

cidade. No início do século XVII, outra lei obrigava os proprietários a recolherem seu gado,

cavalos e bestas à noite. Em 1623 foi promulgada uma que lei que proibia a abertura de becos e
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vielas pela população. O mato crescia e não era cuidado. Por volta de 1653 houve uma lei que

obrigava a colocação de sarjetas de pedra para o escoamento das águas sem abrir valetas e covas

nas ruas (BRUNO, 1984). Esses fatos retratam o comportamento reincidente de maus-tratos

para com o espaço público. O paulistano não tinha a rua como ambiente a ser cuidado e agia

como se esta fosse o quintal de sua residência, mais um depósito de lixo (aliás, é bem recente a

exigência de manutenção do passeio público pelos moradores). O jardim na frente das residências

em São Paulo com o tempo passou a ser tratado, mas o dos fundos, quando existia, em geral,

servia de depósito de lixo, de coisas usadas, dentre outros apetrechos sem utilidade.

Ainda em meados do século XVII, o núcleo da cidade limitava-se ao espaço contido entre os

conventos São Bento, do Colégio, do Carmo, do São Francisco, além do bairro de Tabatingüera –

área em forma de triângulo demarcada a leste pelo Tamanduateí, a oeste pelo Anhangabaú e que

não chegava ao norte, nem à confluência do rio com o córrego.

Na segunda metade do século XVII, a cidade já se expandira pelas zonas do Ipiranga,

Ibirapuera, Pinheiros, Butantã, Mandaqui, Santo Amaro, Tremembé, Guapira (onde Fernão Dias

plantou vinha e trigo), Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Miguel de Quitaúna, Carapicuíba (a terra

de Afonso Sardinha), Cotia, Juqueri e Parnaíba. O solo era bom e as plantas portuguesas bem

aclimatadas, como já descrito.

A posição geográfica, o grande número de habitantes mamelucos, a pobreza de recursos

econômicos, dentro do regime de exploração estabelecido pelo reino, constituíram-se fatores de

influência no surgimento do bandeirismo que ia marcar o destino da povoação. A Câmara (governo

da época) hesitava tanto em facilitar as entradas, pois delas derivaria quantidade maior de

negócios no mercado de escravos, quanto em proibir as bandeiras que despovoavam a vila. São

Paulo era o quartel-general das entradas e isso permitia a concentração de fortunas nas mãos de

traficantes de escravos índios.

Nos anos seiscentos, o fenômeno do bandeirantismo acentuou-se, havendo casos de pessoas

que abandonavam tudo para se embrenhar no sertão em busca de índios, pedras preciosas e

ouro. O empobrecimento da capitania de São Vicente alcança o final do século XVII. Piratininga

estava acentuadamente pobre. Itu, Parnaíba, Sorocaba disputam com os paulistanos a primazia

no “país dos paulistas”. Taubaté faz sombra a Piratininga com sua casa de fundição. O esgotamento

chega. Os negociantes tinham dificuldade para trabalhar, pois havia pouquíssimo dinheiro e as

autoridades da terra determinaram que eles recebessem mercadorias da terra em troca. Algumas

fortunas acumuladas passam a fazer com que seus detentores exijam uma vida de mais conforto

e sedentarismo.
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3.2.2 Os anos 1700-1800: Povoamento e Expansão da Cidade

Como vimos, São Paulo foi o espaço de preparação das

“bandeiras”, que desbravavam os sertões, e disputava prestígio

econômico e social com outras cidades paulistas do interior, no início

do século XVIII. No seiscentismo, a caça ao bugre46 (pelas “bandeiras”)

esvaziava a cidade, causando à agricultura forte abalo. Agora, nos

setecentos, os imigrantes do Reino, muito menos afeitos ao trabalho,

e mesmo uns poucos fidalgos que restaram, provocaram o que se

chamou de ‘preguiça paulista’. Viviam esparsos pelas chácaras, em

atividades um tanto obscuras. Os homens que iam para as jazidas

provocaram o esvaziamento da cidade do século XVII e o comércio

sofreu com o desequilíbrio dos preços causados pela mineração.

Em 1711, São Paulo passa à categoria de cidade, gozando dos

aspectos positivos e também negativos, causados principalmente pelas

transformações administrativas e sociais advindas dessa nova condição,

que alteraram sua fisionomia, apesar das conquistas já obtidas:

“Refletiu-se a partir desse momento, particularmente em

relação à capitania de São Paulo e sua capital, aquele interesse

que desde a descoberta de importantes jazidas auríferas a

Metrópole demonstrou pelo Brasil, seguido de uma política de

opressão administrativa e de restrições econômicas” (PRADO

JÚNIOR, 1970: 64-65).

Na primeira metade do século XVII, as ruas eram designadas a

esmo pelos seus moradores, como a Rua do Defunto Sião, com nomes

que perdurariam pelo tempo. Assim como os pátios e praças. A

escuridão era quebrada apenas pela luz da lua e das estrelas, pois era

proibido portar fogo pelas ruas. Iluminação só em dias de festas e

por tempo determinado.

Em 1758, a situação da cidade piorou com a libertação dos

índios pelo Marquês de Pombal, porque grande parte da riqueza paulista

estava baseada no trabalho escravo. Mas ocorreram fatos

interessantes: os capitães-generais, quando não estavam

preguiçosamente usufruindo das riquezas proporcionadas pela

mineração, estavam tratando das coleções de pássaros e animais

selvagens caçados pelos índios e que enviavam para o Reino. O que

eles (capitães-generais) faziam era estimular o espírito adormecido

46Estamos utilizando o
termo “bugre”, segundo definição
apresentada por Houaiss, Villar e
Franco (2001: 526): “1) denomi-
nação dada a indígenas de diversos
grupos do Brasil, por serem
considerados sodomitas pelos
europeus; indivíduo rude, primá-
rio, incivilizado (...) o emprego do
vocábulo para denotar o indígena
liga-se à idéia de ‘inculto, selvá-
tico, não cristão’”.
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de bandeirantes do paulista e tratavam de formar milícias, dando certas regalias aos componentes,

de modo a diminuir a ojeriza manifestada pela patente de soldado. Mas nem isso animava a

cidade que atravessa um período de decadência (comentada na introdução deste capítulo).

As transformações provocadas pelo ciclo do ouro obrigaram, em 1763, a transferência da

capital da Colônia para o Rio de Janeiro, região centro-sul.

As constantes solicitações de pavimentos públicos confrontavam com a falta de pedras e a

dificuldade de transporte. Só em 1789/84, no governo de Francisco da Cunha Meneses, iniciou-se

o calçamento com limonito vermelho – cintas de pedras eram colocadas transversalmente nas

ladeiras para evitar que as ruas fossem destruídas pelas enxurradas.

As pedras usadas eram tiradas da natureza e colocadas no arruamento, daí sua irregularidade,

exigindo grande cuidado ao caminhar, o que explicaria o andar faceiro das mulheres paulistas,

segundo o cronista Vieira Bueno (BRUNO, 1984).

A questão da limpeza foi resolvida nos fins do século XVIII com a abertura de covas, em

lugares determinados, que recebiam o entulho quando a faxina das ruas era feita. No começo do

século XIX, alguns pontos da várzea do Tamanduateí – zona do Carmo, sempre encharcada –

serviam de despejo de lixo de grande parte da cidade. No sulco formado pelo Anhangabaú, uma

ladeira servia de depósito de lixo, assim como os altos, onde depois se abriu a Rua Sete de Abril.

Segundo Teodoro Sampaio, eram lugares onde se despejava o lixo e onde animais mortos entravam

em decomposição (BRUNO, 1984).

No recenseamento de 1765, já aparecia um número razoável de casas espalhadas pelos

bairros: Nossa Senhora do Ó, Jaraguá, Tremembé, Cantareira, Santana, Pari, Tatuapé, Penha,

Aricanduva, São Miguel, São Bernardo da Borda do Campo, Nossa Senhora das Mercês, São

Caetano, Pirajuçara, Embuaçava, Pinheiros e Caaguaçu.

Em 1769, demarcou-se a Sesmaria do Marco da Meia Légua que formava uma circunferência

de três quilômetros de raio a partir da Sé. Do lado da Penha até o ainda hoje Marco da Celso

Garcia; para Santana até o Tietê no Areal, na Voluntários da Pátria; para Pinheiros nas proximidades

do local onde se abriria a Avenida Paulista; e para Santos na direção do Ipiranga. Os caminhos

continuavam difíceis e o centro tinha um crescimento ainda insignificante.

A área central da Rua São Bento era habitada por gente mais pobre. Os fidalgos e ricos ficavam

do outro lado da Rua Direita e da Rua do Carmo. Na Direita, residiam os endinheirados e os negociantes,

pois o comércio havia se estabelecido por ali. A Rua Direita era cheia de lojas, que comercializavam

um pouco de tudo e alguns negociantes já iam ao Rio buscar fazendas para vender.

No início do século XIX, o centro avançava em direção ao Vale do Anhangabaú e do

Tamanduateí, mas eram regiões pobres. O lixo continuava sendo jogado por ali, inclusive na

Várzea do Carmo, margeando o Tamanduateí.
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Os conventos foram edificados um longe do outro, sobre os limites da plataforma onde a

cidade se erguia, de modo que a partir deles se via a planície.

O fato é que, em 1797, já se registrava o crescimento de São Paulo, embora lento. Desde

então, produzia-se açúcar em Itu, Piracicaba, Jundiaí, Campinas, Araraitaguaba e até em Ubatuba

e São Sebastião. O comércio de bestas, cavalos e bois que vinham de Viamão, era outra fonte

econômica. Embora perdendo para Bahia (20.000), Pernambuco (14.000) e Rio de Janeiro (9.000),

em fins do século XVIII, São Paulo já exportava 1.000 caixas anuais de açúcar.

Em 1799, iniciou-se a construção do primeiro jardim público (a atração da população por

jardins parece-nos que não era de interesse das autoridades da cidade) – Jardim Botânico da Luz,

que ficou pronto em 1825. Na mesma região seriam construídos o Hospital Militar e a Casa do

Trem. Em 1823, a cidade contava com 38 ruas, 10 travessas e 6 becos. Já era famoso o Quatro

Cantos, cruzamento da Rua Direita com a Rua São Bento, o único em ângulo reto.

No início dos oitocentos, a cidade já se espraiara e os bairros em derredor do núcleo central

articulavam-se através de pontes sobre os rios, riachos e fossos. O crescimento havia sido muito

irregular e os matagais continuavam próximos às povoações (no caso, os bairros), facilitando a

invasão das casas pelos bichos. Saint-Hilaire descreve as chácaras existentes ao derredor do

núcleo urbano como sendo grandes e abastadas. Ainda no século XIX, Monsenhor Homem de Melo

apresenta o Brás com suas chácaras pertencentes a pessoas abastadas, instaladas por todo o

corredor da estrada real (futura Rangel Pestana). Muitas dessas chácaras eram tão grandes que

limitavam a povoação por quase todos os lados (apud BRUNO, 1984).

Em 1808, a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional foi bastante favorável

a São Paulo, pois desenvolveu a navegação de cabotagem de São Vicente e as relações comerciais

ampliaram-se. Aumentou também a população com a chegada de negros escravos e de migrantes

mineiros.

Discutia-se, em 1826, o estabelecimento da sede da universidade na província e São Paulo

era considerada inabilitada face ao pequeno número de moradias e ao atraso da cidade. Segundo

Saint-Hilaire (apud BRUNO, 1984), a população compunha-se de funcionários de várias ordens,

operários de diversas categorias, grande número de mercadores e de proprietários de chácaras

que comercializavam produtos agrícolas, o que levava muitos a julgarem São Paulo nada mais do

que um depósito de mercadorias e passagem para outras cidades mais progressistas. De acordo

com o autor, São Paulo só floresceu mais do que Santos por ser capital da província e residência

das autoridades civis e eclesiásticas.

Se nos tempos coloniais Piratininga fora um ponto de partida das bandeiras, no século XIX

era, para muitos, só um centro de cerimônias religiosas e cívicas, porque a vida cotidiana
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acontecia nas chácaras e nada se fazia para a formação de um núcleo urbano sólido. São Paulo

era uma cidade pobre em espaços públicos, apenas uns terrenos baldios defronte das igrejas e

pátios sem jardins. Conseqüência de posturas de autoridades que achavam perigosa, de difícil

policiamento e de futuros incômodos ao crescimento da cidade, a existência de grandes espaços

públicos como jardins, conforme abordava uma ata da cidade de 1811, referindo-se ao Campo da

Luz (Atas da Câmara de São Paulo, XXI, 1811: 241; apud BRUNO, 1984). Nessa época Saint-

Hilaire já falava em praças “vestidas de relva”, o que nos remete a matagal mesmo.

Os largos e praças localizavam-se bem no centro e eram apenas sete: São Bento, Rosário,

São Francisco (mero quintal do convento), Misericórdia, os pátios da Sé e do Colégio e, por fim,

o Campo de São Gonçalo.

Nos primeiros anos do século XIX, a cidade ganhou mais dois largos, fora do núcleo tradicional:

o Arouche e o Zunega. O primeiro foi obra do militar Arouche de Toledo Rendon e servia para

exercícios militares: assaltos simulados e experimentos de alcance das peças de artilharia. Os

milicianos contribuíram com dinheiro para desterrar e aplainar o local. Devido a  seus objetivos,

o largo era bem maior que os já existentes.

O Zunega localizava-se no Tanque do Zunega ou do Zuniga, a pouca distância da igrejinha

de Santa Ifigênia, era chamado de Alagoas por causa de seu permanente alagamento provocado

pelo tanque. É a origem do Largo do Paiçandu.

Mesmo os largos e pátios não eram iluminados, a não ser pelo pobre reflexo de alguma

janela ou rótula e pelo fogo faiscando dos tabuleiros das negras quitandeiras, conforme descreve

Bruno (1984).

O caráter da povoação foi – desde sua fundação em 1554 até 1828, a despeito do objetivo

e impulsos iniciais (conversão dos gentios), de sua lenta transformação em entreposto comercial

a partir de fins dos setecentos – de um arraial de sertanistas. E foi esse caráter que marcou a

construção de suas casas, ruas, jardins, pontes, abastecimento, indústria, assim como as atividades

culturais e religiosas de seus moradores desde o período colonial. Não havia na cidade meio

circulante como reflexo da pobreza da província em relação às regiões do Nordeste. Somente em

1820 chegou à cidade uma agência do Banco do Brasil.

No século XIX, a economia paulista apoiou-se sucessivamente no açúcar e no café. No final

do século, a indústria e o comércio de máquinas para o café marcam a paisagem paulistana. A

cidade passa a caracterizar-se como uma cidade de negócios. É em São Paulo que se concentram

os oriundos do campo à procura de novos rumos, é São Paulo que distribui os imigrantes para as

lavouras de café.
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Próxima do Colégio – sede de sua fundação –, em 1827, foi instalada a Academia de Direito,

motivo de críticas quanto à localização já que a dificuldade de viagem e de importação de livros

e instrumentos era enorme. O paulista era desconfiado e não via com olhos simpáticos os

estudantes. Apesar de seu passado de bandeirante, o paulista era sedentário e no século XIX ainda

era possível encontrar algum que nunca tivesse visto o mar. Entretanto, nos dois primeiros

séculos, devido à economia baseada no ouro e na venda de escravos índios, o paulista abandonara

a propriedade e lançara-se no sertão. Holanda (1990) fala em movimento ao contrário de

sedentarismo próprio da grande propriedade rural.

Tendo a diversidade como característica, o Colégio, em 1756, tornou-se o Palácio dos

Governadores de São Paulo, mas em 1896 o prédio foi abandonado e chegou a ruir (BUENO, 2004).

Em 1908, Ramos de Azevedo, importante arquiteto de São Paulo, o reconstruiu. Esse prédio foi

demolido em 1953, um ano antes do quarto centenário da cidade. A construção de uma réplica da

igreja, que existiu em 1683, iniciou-se em 1974, sob opiniões controversas. O prédio em estilo

colonial que se conhece hoje começou a ser construído em 1975 e só foi concluído em 1990. Foi

nesse espaço, hoje considerado “centro histórico”, que a cidade se instituiu e se expandiu.

Vale destacar que a composição racial paulista era bastante influenciada pelo elemento indígena,

especialmente na cultura paulista, nos dois primeiros séculos de colonização. À medida que aumentava

o número das entradas pelo sertão, aumentava o número de índios na vila. A índia prenha passava

a ter direito de conquista a concubina. Casamentos inter-raciais eram raros, mas o amancebamento

era comum. Ao lado da família legítima, crescia uma legião de bastardos, como destaca Alcântara

Machado, em Vida e Morte do Bandeirante. Era uma verdadeira ofensa tirar índios de seus senhores.

Grande parte dos que se contavam como brancos, na província no século XIX, na verdade eram

mestiços. Diretamente, ou diluído no mameluco e depois no caipira, o elemento indígena marca

presença visível nos mercados e feiras paulistas do século XIX, vindo de Santo Amaro, de Itapecerica

da Serra, de Conceição dos Guarulhos, da Freguesia do Ó, trazendo seus produtos agrícolas ou

industrializados, ainda que rudemente, para vender na cidade já um tanto cosmopolita ou em

transição para o cosmopolitismo (BRUNO, 1984).

A presença do mameluco, do mestiço também seria responsável pela falta de boas maneiras

do paulista e de seu linguajar típico que não era o português, mas um ‘dialeto’, já que no século

XVIII o tupi fora suplantado pela língua nacional do colonizador. A essas alturas o referencial social

e lingüístico era o Rio de Janeiro, a Corte.

Outro aspecto era a presença das criadeiras ou amas, mulheres de origem modesta, que

recebiam da Santa Casa crianças para criar. Assim como, o hábito de famílias ricas delegarem às

índias mais velhas o cuidado de seus filhos que estudavam na cidade. Em geral, as mulheres não

se mostravam, entre elas e a rua havia a rótula (grade de ripas) de onde tudo bisbilhotavam, mas
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não se expunham. Parece-nos que as mulheres mais humildes se exibiam um pouco mais. Teodomiro

Alves Pereira (apud BRUNO, 1984), em Vida Acadêmica, dizia ser possível encontrar no teatro a

cozinheira de estudantes, toda arrumada e cheirosa, que em dias normais circulava pelas ruas

com o balaio de compras debaixo do braço. Álvares de Azevedo fala de uma das mais belas moças

de São Paulo que falava errado e também discorre a respeito dos maus dentes das moças paulistas

(apud BRUNO, 1984).

Em torno de 1837, as mulheres de classes abastadas, no Brasil, vestiam-se como espanholas,

com sarja de Málaga e mantilhas rendadas, enquanto mulheres de classes subalternas embrulhavam-

se em pano de baeta, como descrevem os romancistas Bernardo de Guimarães (1883), em

Rosaura, a enjeitada, e Manuel Antônio de Almeida (1995: 55), em Memórias de um Sargento de

Milícias: “A mantilha para as mulheres estava na razão das rótulas para as casas: eram o

observatório da vida alheia”.

Bruno (1984) descreveu São Paulo como uma cidade triste, monótona, quase desanimada,

mesmo em dias de festa. O cronista Emílio Zarluar (apud BRUNO, 1984: 56-57) atribui esse modo

de ser à sensibilidade forjada no cruzamento étnico e cultural de portugueses e castelhanos,

sobretudo de brancos e índios, fazendo emergir a sensibilidade mameluca. Outro motivo seria a

influência da educação jesuítica, aquele “cunho de misteriosa concentração ‘que os jesuítas

sabiam impor onde dominavam: não só ao povo como aos edifícios e – mais ainda – à natureza e

ao próprio ambiente que os rodeava’”.

Em meados do século XIX, os imigrantes europeus são uma nova força a influenciar a cidade

que, no final do século (1895), já apresentava características cosmopolitas: 130.000 habitantes,

dos quais 71.000 eram estrangeiros e apenas 59.000 brasileiros. Dentre os estrangeiros, havia

um pequeno número de ingleses, belgas e suecos, cerca de 1.000 austríacos, 1.100 franceses,

2.400 alemães, 4.000 espanhóis e quase 45.000 italianos. Os maiores comerciantes e industriais

eram italianos, assim como os operários e artesãos.

A língua falada pelos imigrantes italianos era um dialeto fundido de toscano e vêneto,

regiões de onde vinha o maior número de imigrantes. Não só a língua, mas a alimentação

também foi influenciada pelos italianos: massa, pão, vinho. Por volta de 1890, observava-se uma

mudança na cidade – a arte de edificar foi muito influenciada pelos italianos: empreiteiros,

construtores, artesãos deram a ela um ar europeu, que a distingue dos demais municípios

brasileiros. O vestuário passou a ter características bastante europeizadas. O pitoresco foi

introduzido e comentado posteriormente por Alcântara Machado, Voltolino e Juó Bananere (a

festa de São Vito, a Banda Bersaglieri, Palestra Itália, os Garibaldinos).

Não se pode deixar de notar que a invasão de estrangeiros foi facilitada por questões de

ordem econômica e tecnológica: o café, transporte por terra e mar e outros. Richard Morse
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(apud BRUNO, 1984) afirma, em Raízes Oitocentistas da Metrópole, que São Paulo vinha sendo

preparada, psicologicamente orientada, para receber os elementos da cultura européia. Alguns

cronistas não só percebem a similitude da cidade com as cidades européias como chegam a

particularizar e comparar seus habitantes com cidades específicas, como Paris, Londres e Lisboa.

Quando a industrialização chegou ao Brasil, particularmente às metrópoles, São Paulo foi a

sede desse período de intenso desenvolvimento. A cidade foi, portanto, a principal conexão com

outros países e também a que abrigou imigrantes de diferentes nacionalidades, que trouxeram

suas culturas e grandes transformações: “Tantos imigrantes desembarcaram na capital que, em

apenas 30 anos, entre 1890 e 1920, a população saltou de 64 mil habitantes para 580 mil – um

dos maiores crescimentos populacionais da história da humanidade” (BUENO, 2004: 19).

Se o fator de diferenciação da vila estava no retraimento de Piratininga até, pelo menos,

meados dos 800, decretado pelas dificuldades de acesso desde os tempos coloniais, isso foi superado

pela ligação ferroviária com a Corte, que rompeu o isolamento da Vila de Piratininga. Cabe destacar

que o desenvolvimento da cidade foi marcado pelo avanço ao litoral e ao sertão, mas isso foi

facilitado pela introdução das locomotivas, que tornavam menos penoso e difícil o escoamento de

café das lavouras do oeste até o porto de Santos, com a linha férrea Santos – Jundiaí, em 1867.

O café passou a ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos. É nesse período que

o contato com outros países passou a ser mais intenso. Havia intercâmbio cultural e material:

bebidas alemãs e francesas, medicamentos ingleses, artigos europeus de moda e alfaiataria

tornaram-se comuns. A Escola Americana aboliu os castigos físicos e passou a determinar novos

métodos de estudo nas escolas paulistanas.

Deve-se, entretanto, notar que a par de todos esses aspectos europeizantes que distinguem,

em parte, São Paulo de outras cidades grandes do Brasil, permanecem, e bastante vivos, traços

brasileiros. O delineamento das ruas, os becos, os pátios. A presença forte da Igreja com seus

conventos, templos e procissões. As casas e sobradões feios e pesados em estilo bem português.

Edificações que expressavam a sociedade patriarcal e escravocrata. As casas de chácara com seus

gradis de ferros e os bichos de louças ornamentando os pilares de entrada. Os jardins públicos,

cercados e com o coreto no centro, onde as bandas se apresentavam. Os chafarizes onde os

negros se aglomeravam com os potes de carregar água. As negras com seus tabuleiros de quitutes

e bugigangas. Os mesmos gritos de tocar burros nas ruas e a queixosa música africana. As igrejas

que governavam os vivos e os mortos com seus toques de sino. Os irmãos das Ordens Terceiras,

com seus hábitos escuros e sempre debaixo de guarda-sóis enormes, circulando pelos becos

irregulares no traçado e no calçamento. As procissões, as romarias para afugentar as epidemias

e secas. Danças de bugres e de negros em festas religiosas. Crendices de origem cabocla ou

africana vivendo ao lado da crença oficial.
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Henrique Raffard (1977), ao escrever Alguns Dias na Paulicéia, aponta o crescimento do

espírito de economia, as confluências estrangeiras e a previsão, entre os paulistas, da aceitação

do trabalho feminino fora de casa. Ainda, segundo ele, nos últimos anos dos 800, a influência

cultural dos italianos era evidente sobre a classe mais baixa da população com o aumento do nível

intelectual e produziu também algum efeito sobre a classe alta.

Não se pode deixar de lembrar que a cidade também foi espaço de fatos históricos

representativos da constituição do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga

(“rio vermelho”) a cidade deixa de ser um vilarejo colonial para tornar-se cenário do Império.

Bueno (2004) registra o movimento de articulação dos paulistas como o causador do rompimento

do Brasil com Portugal.

3.2.3  Os Anos 1900: Modernização da Metrópole

Apesar de alguns empreendimentos visando à melhoria de condições coletivas – de higiene,

urbanismo, educação –, a capitania continuou até o primeiro quartel dos 900 a ressentir-se do

longo período de decadência dos 700.

Desde a fundação da cidade até nossos dias, os historiadores evidenciam que, se nos

primórdios a cidade não vivia em harmonia, estava em contato direto com a natureza, haja vista

os topônimos dos bairros, rios e montanhas, que descrevem a fauna e flora local. O que se sabe

é que as pequenas e insignificantes aldeias do Campo de Piratininga foram suplantadas pela

urbanização e pelo movimentado fluxo de pessoas, automóveis, indústrias e comércio.

Por isso a passagem pelos séculos faz-se importante. É preciso saber dos deslocamentos que

ocorreram – do litoral à serra do mar (a “muralha”) e daí ao planalto paulistano –, dos povos que

já estavam aos que passaram e se instalaram – índios, imigrantes, bandeirantes – resultando na

metrópole paulistana tal qual a conhecemos:

“Existe, portanto, desde o início da colonização paulista, um nítido deslocamento de seu centro,

do litoral, onde teve começo, para o planalto. Isto constitui o primeiro fator que vai influir na

constituição e desenvolvimento, no planalto, do maior núcleo de capitania e de todo o sul da

colônia. E este seria São Paulo.

...........................................................................................................................

Escolhido o caminho de penetração do planalto, a colonização se detém na altura de São Paulo,

e aí se estabelece dando lugar ao centro colonial que culminaria na formação e desenvolvimento

da atual cidade. Explica-se a escolha pela existência aí de uma imensa clareira natural na floresta

que revestia o território paulista: são os Campos de Piratininga” (PRADO JÚNIOR, 1998: 11, 13).

Como nos Campos de Piratininga já viviam diversas tribos indígenas, o terreno já estava em

parte desbravado, preparado para novos povos se estabelecerem. A instalação dos jesuítas não se
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deu por acaso, como discutimos anteriormente, a vila oferecia uma localização estratégica para

defesa contra os ataques e ameaças dos gentios, enquanto “Santo André, pelo contrário, erguia-

se na orla da mata, sem defesa natural alguma e exposto por isso a ataques súbitos e imprevistos”

(PRADO JÚNIOR, 1998: 17).

Passados esses primeiros momentos de instalação e recepção de diferentes nacionalidades,

São Paulo destacava-se pela posição geográfica e pelo sistema hidrográfico, pela proximidade

com os rios (Tietê e Tamanduateí) e seus afluentes, condição extremamente favorável para a

pesca, obtenção de água e mesmo para fertilização do solo. Isso explica em boa parte o porquê

dos primeiros povoamentos às margens dos rios – esse aspecto também distinguia os Campos de

Piratininga de Santo André, que não possuía rios.

Além disso, São Paulo, pela posição de planalto, possibilitava a abertura de estradas para

vários lados, e esses caminhos (fluviais ou terrestres) cortavam o território paulista e aí os povos

se articulavam, interagiam e, principalmente, intercambiavam os gêneros básicos para a

subsistência: do litoral vinha o açúcar, primeiro produto a ser exportado; mas do planalto vinham

os mantimentos, a farinha, os cereais, a carne.

São Paulo não teve crescimento intensificado, de forma homogênea. Houve períodos de

estagnação, em conseqüência da baixa produção agropecuária, especialmente no século XVIII

como já descrevemos. É no início do século XIX que São Paulo começa a apresentar uma

reestruturação econômica, com base nos principais produtos que por aqui passavam: o açúcar e

o café. As estradas de ferro, que fazem escoar essa produção, refletem com pequenas variações

os antigos caminhos de penetração que já haviam sido traçados. Não podemos deixar de lembrar

as transformações causadas pela imigração, as quais “(...) escolheram para pontos de concentração

certos setores privilegiados entre os quais figura esta parte meridional do Brasil, e São Paulo em

particular” (PRADO JÚNIOR, 1998: 61).

Chegamos então ao início do século XX, quando São Paulo se destaca pela instalação das

indústrias, facilitada pela localização geográfica: proximidade com o porto de Santos – onde

chegavam as matérias-primas importadas – e facilidade de comunicação rápida (férrea, terrestre

e fluvial) com os mercados consumidores, além de contar com a energia proveniente da força

hidráulica produzida pelo rio Tietê. “O desenvolvimento de São Paulo é, portanto, facilmente

explicável. Ele é função do progresso de toda esta parte, a mais rica do Brasil, de que a cidade é

o centro econômico natural e necessário” (PRADO JÚNIOR, 1998: 37).

Tudo isso a transformou de pólo aglutinador das diferenças em uma cidade cosmopolita,

com as características das metrópoles modernas, o que levou Prado Júnior (1998: 54-55) a

afirmar:
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“Em conseqüência da sua posição de centro geográfico e econômico, foram-se concentrando

nela aos poucos, com exclusão completa, pode-se dizer, das demais cidades paulistas, todas as

funções de uma capital no sentido integral da palavra: centro político e administrativo, social e

cultural. São Paulo tornou-se incontestavelmente o centro único de toda a vida humana deste

setor do território brasileiro, que se tornou hoje a mais importante do país. Não podia deixar de

ser, portanto, a grande cidade que é. E a tudo aquilo veio juntar-se, afinal, um novo fator, de

certo modo conseqüência já dos anteriores, e que foi a mola-mestra deste considerável impulso

da cidade nos últimos cinqüenta anos; impulso que faria dela, já não com relação à região que

ocupa, ou mesmo do país em conjunto, mas em termos absolutos, a grande metrópole de hoje.”

Mas o crescimento espacial desordenado, em terreno totalmente irregular (com ladeiras e

baixadas acentuadas), dificultou os trabalhos de urbanização, inicialmente ocupando a região

central, como já descrevemos e, num segundo momento, as várzeas dos rios, fazendo surgir os

bairros desarticulados, sem planejamento urbano, ocasionando a conseqüente especulação

imobiliária:

“Bairros que nasceram em sua grande maioria, ao acaso, sem plano de conjunto; frutos da

especulação de terrenos em ‘lotes e a prestações’ – o maior veio de ouro que se descobriu

nesta São Paulo de Piratininga do século XX. (...) Surgindo como surgiram, da noite para o dia, ao

acaso das conveniências ou oportunidades da especulação, não são em regra contíguos,

sucedendo-se ininterruptamente, como seria numa cidade planejada: espalham-se por aí à toa,

fazendo uma sucessão de áreas urbanizadas com interrupção de outras completamente ao

abandono, onde muitas vezes nem ao menos uma rua ou caminho transitável permite o acesso

direto” (PRADO JÚNIOR, 1998: 74).

Com o estabelecimento da população em terreno irregular, a cidade passa a contar com um

sistema de vias públicas suspensas (os viadutos) e os túneis, para dar vazão à densidade populacional

urbana. Prado Júnior (1998: 77) acrescenta:

“Com os viadutos virão os túneis: um já atravessa o espigão mestre da cidade, comunicando o

centro comercial, pelos vales do Anhangabaú e Saracura, com os bairros da várzea do Pinheiros;

outros se tornarão com o tempo indispensáveis, e será este mais um traço original de São Paulo

que, com o outro, fará dela uma cidade dividida em dois planos sobrepostos, cidade de dois

pavimentos.”

À época da primeira edição da obra de Prado Júnior, 1983, existiam cinco viadutos de

grande vulto, e hoje temos os túneis e viadutos como espaços comuns e indispensáveis para

escoar o tráfego dos residentes na metrópole paulistana.

Mas São Paulo cresceu também no seu entorno, principalmente com a instalação de culturas

e indústrias agrárias, em pequenas chácaras e sítios em municípios próximos – áreas hoje

denominadas como Grande São Paulo –, o que possibilitou a subsistência das populações mais

afastadas e também dos habitantes da metrópole.

No campo cultural, é preciso recuperar um diferenciado acontecimento que foi a Semana

de Arte Moderna, ocorrida na Paulicéia no ano de 1922. Esse evento serve para entender o



77

momento e as personagens político-culturais que estavam em foco,

os temas de discussões e preocupações que existiam na metrópole, a

fim de indicar “(...) um reajuste às condições sociais e ideológicas

anteriores” (ORTIZ, 1991: 26), na cidade que já estava desenvolvida

e industrializada. A Semana de Arte foi uma forma de expressar o

Brasil, conectando a arte brasileira com as vanguardas européias.

O movimento modernista fica muito bem representado pela

capital paulista, principalmente em relação às demais cidades

brasileiras, como destaca Ortiz (1991: 36-37) ao recuperar a obra de

Gilberto Freyre. Esse autor destaca aspectos característicos de um

Brasil tradicional (nordestino) e um moderno (paulista ou paulistano):

“É sugestivo o contraste que se constrói entre São Paulo e o

Nordeste. São Paulo é ‘locomotiva’, ‘cidade’, e o paulista é

‘burguês’, ‘industrial’, tem gosto pelo trabalho e pelas

realizações técnicas e econômicas. O Nordeste é ‘terra’,

‘campo’, seus habitantes são telúricos e tradicionais e por isso

representam o tipo brasileiro por excelência.”

A minissérie Um Só Coração47, recupera parte desse movimento e

vai até 1954, ano do IV Centenário de São Paulo e também da II Bienal

de Arte. Nesse trabalho exibido em 2004, Maria Adelaide Amaral aceitou

o convite do diretor Mário Lúcio Vaz, da TV Globo, para falar de São

Paulo por ocasião dos 450 anos de sua fundação. Mas, ao aceitar o

convite, propôs–se a contar a história a partir da cultura e representando

por meio desta a diversidade da metrópole naquele tempo.

Importantes autores da literatura, que não cabe aqui destacar,

registraram as mudanças ocorridas na cidade e no Brasil, haja vista a

produção literária advinda dessa época. Até a década de 30, a produção

e o comércio de livros no Brasil eram incipientes, como registra

Fiorentino (apud Ortiz, 1991: 28):

“A tiragem de um romance era em média de mil exemplares, e

um ‘best-seller’ como Urupês vendeu, em 1918, oito mil cópias.

Em São Paulo, entre 1900 e 1922, publicaram-se somente 92

romances, novelas e contos, ou seja, uma média de sete livros

de literatura por ano.”

Aliás, nesse período, São Paulo já tinha instalada a mídia

impressa: O Estado de S. Paulo, lançado no final do século XIX (1889),

como A Província de São Paulo;  a Folha teve início em 1921.

47Um Só Coração, minissérie
exibida pela TV Globo, de 06 de
janeiro a 08 de abril de 2004.
Escrita por Maria Adelaide Amaral
e Alcides Nogueira, colaboração de
Lucio Manfredi e Rodrigo Antares
do Amaral (GLOBO.COM, 2004).
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A arte cinematográfica também já se fazia presente na década

de 20, embora dentro de limites estreitos, ou seja, onde circulava a

elite burguesa: “Arte e indústria eram duas palavras sérias, cultuadas

por aqueles que desejavam fazer parte da elite ilustrada, orgulhosa

de seu contraste frente à ignorância da maioria.” (XAVIER, 1978:

24). Ortiz (1991: 31) também registra o atraso do Brasil com relação

à inserção do cinema no Brasil nesse período: “(...) é a defasagem

entre esta modernização aparente e a realidade que salta aos olhos,

quando se observa a inexistência de condições materiais que permitam

o surgimento de uma filmografia brasileira”.

Se a arte já se fazia presente na metrópole paulistana, não

devemos deixar de mencionar a chegada dos primeiros sinais de

radiocomunicação, na década de 30, com o grupo Diários e Emissoras

Associados, liderado por Assis Chateaubriand – também personagem

da minissérie Um Só Coração –, que resolveu repetir o sucesso da

emissora de rádio que tinha no Rio de Janeiro (Tupi) e instalou a

primeira emissora paulistana, por onde passaram grandes astros da

época.

Com o passar do tempo, outras rádios surgiram (Rádio Difusora

e Rádio Cultura) e Chateaubriand, seguindo o modelo norte-americano,

adquiriu-as, unificando as instalações, sob a denominação “Cidade

do Rádio”. Vale destacar que o conglomerado Diários Associados, no

início da década de 40, correspondia não só às rádios, mas também

a uma rede de jornais e grandes investimentos artísticos, dentre os

quais está a instalação do MASP (1947). O grupo Diários Associados é

reconhecido como a primeira rede de comunicação de massa da

América Latina.

No final da década de 40, aconteceram grandes mudanças para

adequar os sinais da primeira televisão da América Latina, a TV Tupi

(FOLHA DE S.PAULO, 2004)48.

Data também dos anos 40, segundo Ianni (1986), o registro da

propriedade científica e do capital intelectual, principalmente para

os acadêmicos ligados às Ciências Sociais em São Paulo. É dessa época

que Ortiz (1991) registra as novas produções literárias marcadas pelo

processo modernista, ganhando autonomia em relação às produções

48O assunto televisão,
como está inter-relacionado com
nosso objeto de pesquisa, já foi
deta-lhado em capítulo anterior.
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anteriores. Antonio Candido (1985: 34) esclarece: a “(...) literatura volta-se para si mesma,

especificando-se e assumindo configuração propriamente estética”.

As transformações ocorridas na cidade, principalmente no que diz respeito à urbanização,

explicam os importantes fatos históricos (principalmente os políticos e os culturais) que marcaram

e distinguem São Paulo das demais cidades brasileiras. A instalação da Universidade de São Paulo

(USP), primeira no Brasil, aconteceu em 1934 (no Rio de Janeiro, a Faculdade Nacional de Filosofia

foi implantada apenas em 1939). A USP agrupou a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica e a

Faculdade de Medicina, “todas com viés profissionalizante”, para criar outra: “(....) preocupados

com a totalidade do conhecimento por meio de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”

(MOTOYAMA, 2006: 13). Na verdade, a fundação da Universidade era uma estratégia para

reposicionamento político, após a derrota do governo militar, na Revolução ocorrida em 1932.

Com tantos intercâmbios, encontros e desencontros, a cultura paulistana apresenta as

influências estrangeiras de autores que chegaram, passaram e de outros que por aqui se instalaram.

Lévi-Strauss (2001: 69) é um dos intelectuais estrangeiros que por aqui estiveram e que, ao

descrever as paisagens exploradas e os trabalhos que desenvolveu, expressa com emotividade

suas experiências na capital paulista, evidenciando na descrição dos bairros e do centro da

cidade, as transformações no projeto arquitetônico e urbano e as influências dos estrangeiros

que já estavam aqui instalados no final dos anos 30:

“O encanto da cidade, o interesse que ela suscitava vinham primeiro de sua diversidade. Ruas

provincianas onde o gado retardava a marcha dos bondes; bairros deteriorados que sucediam

sem transição às mais ricas residências; perspectivas imprevistas sobre vastas paisagens urbanas:

o relevo acidentado da cidade e as defasagens no tempo, que tornavam perceptíveis os estilos

arquitetônicos, cumulavam seus efeitos para criar dia após dia espetáculos novos. Bairros nasciam.

Assim, ao norte do cemitério do Araçá, as colinas do Pacaembu mal começavam a se urbanizar e

painéis publicitários propunham terrenos à venda. Aqui e ali na cidade, cartazes evocavam atividades

industriais ou políticas. Um outro enaltecia os sucessos da imigração japonesa, então em pleno

desenvolvimento.”

Essa descrição coincide com a de Martinez (1936, apud ABUD, 2004) que, ao escrever sobre

a história do Brasil, dedica mais da metade da obra para falar de São Paulo, já não mais como

uma colônia, mas como uma cidade independente, onde se privilegiava o trabalho e o crescimento.

Nessa obra, Martinez compara São Paulo a Chicago, destacando o progresso e o desenvolvimento

urbano comuns às duas cidades.

Como reflexo dessas mudanças, inclusive do pólo econômico, a Avenida Paulista passa a

conglomerado das principais organizações financeiras. É nesse novo espaço que, em 1968, o

MASP foi transferido para o seu atual prédio, projetado por Lina Bo Bardi, mulher do marchand

italiano Pietro Maria Bardi, que já trabalhava com Assis Chateaubriand, exercendo a presidência

do Museu.
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Em meados do século XX, a urbanização já era realidade em São Paulo, primeiro “aglomerada”,

depois “concentrada” e, por fim, chegamos ao estágio de “metropolização”, conforme recuperamos

de Santos (2005) no capítulo anterior. A cidade, que já era resultado de várias nacionalidades,

recebe nesse período, migrantes de muitas naturalidades, especialmente os do nordeste do país,

para dar cobertura à expansão da construção civil. Com todos os problemas de um país subdesenvolvido

– carência de saneamento básico e de educação formal, parcos recursos de comunicação, dificuldades

de deslocamento da produção e da mão-de-obra –, o desenvolvimento de São Paulo aconteceu em

meio a muitas contradições, como registra Prado Júnior (1998: 38)

“Não há quem não tenha observado o paradoxo de São Paulo: uma grande cidade moderna,

considerável centro urbano cuja população ultrapassa hoje dois milhões de habitantes, e situada

numa região desfavorecida pela natureza e, do ponto de vista humano, das mais primitivas.”

A população de dois milhões de habitantes deve referir-se ao período anterior à primeira

publicação de Prado Júnior, de 1983. Isso serve para registrar o aumento da população da cidade

de São Paulo, que aconteceu de forma vertiginosa. Ao final do século XX, a população da metrópole

paulistana já era de 10,4 milhões de pessoas, de acordo com os resultados da amostra do Censo

Demográfico de 2000 (IBGE, 2004a).

3.2.4 O Novo Século (XXI): Globalização e Pós-Modernismo

A última menção de Prado Júnior (1998) já não basta para explicar a situação atual da

metrópole paulistana, capital do Estado de São Paulo. Passados quase 25 anos da primeira edição

dessa obra, a cidade, que ocupa uma área de 1.524 km² e está a uma altitude média de 760

metros, possui mais de 11 milhões de habitantes (IBGE, 2007), sendo considerada a cidade mais

populosa do Brasil e da América Latina e a terceira do mundo depois de Tóquio e da Cidade do

México.

Muita coisa mudou na cidade de São Paulo desde sua fundação, inclusive o deslocamento do

centro econômico, conforme destaca Sevcenko (2004: 18) ao responder sobre a rua mais

significativa da cidade:

“No início do século XX, quando foi inaugurado o moderno urbanismo da capital, provavelmente

se tomaria a Rua Direita ou, mais amplamente, o conjunto integrado do Triângulo Central –

Direita, 15 de Novembro e São Bento –, como o núcleo articulador da vida da cidade em processo

rápido de remodelização. (...) O deslocamento do eixo de investimentos para o espigão central,

a sudoeste, projetaria a primeira e mais moderna das grandes avenidas, a Paulista, tornada desde

os seus primórdios até hoje no principal cartão-postal da cidade.”

A Avenida Paulista, reconhecida como pólo econômico desde o processo de modernização da

cidade, já foi suplantada por novas áreas abertas pela especulação imobiliária, como acrescenta

Sevcenko (2004: 18):
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“A contínua migração da fronteira de investimentos imobiliários na direção sudoeste geraria,

porém, uma rápida sucessão de novas vedetes urbanas, a Faria Lima, a Berrini, a Águas Espraiadas

e, mais recentemente, o complexo Avenida das Nações Unidas–Nova Faria Lima.”

Canevacci (2004a) explica o relacionamento dialógico existente em tudo o que se faz

presente na cidade – das construções arquitetônicas aos respectivos marcos históricos –, que,

para fazerem sentido aos habitantes, devem ser analisados pelas vozes polifônicas, considerando

que os fatos não são estanques e não podem ser analisados sem o cuidado de verificação das

devidas multiplicidades de sons. Ao analisar a cidade paulistana, o autor também distingue os

principais centros, formalizados ao longo dos tempos pela importância registrada na história da

cidade, que, sem se tornarem excludentes, explicam a evolução desta metrópole:

“São quatro os centros de São Paulo: o primeiro é o da sua fundação, efetuada pelo ‘Padre

Anchieta’; o segundo situa-se em torno da ‘Rua Direita’ ou da ‘Praça da República’ (e é conhecido

por Lévi-Strauss); o terceiro concentra-se na ‘Avenida Paulista’ e ainda é hegemônico; o quarto

é o que está lançando o seu desafio a partir da ‘Avenida Berrini’” (CANEVACCI, 2004a: 141).

O que está ocorrendo em São Paulo não difere do que os autores já apresentados registram

sobre as metrópoles contemporâneas: fragmentação, descontinuidade, rupturas e deslocamentos

– às vezes de capital intelectual, às vezes de capital financeiro. Tudo isso tem significado e é o

que buscaremos encontrar nas reiterações e confluências dos discursos obtidos junto aos residentes

nesta capital.

O que temos neste novo milênio, em São Paulo, é a concretização da urbanização e da

metropolização, conceitos trabalhos por Santos (2005). Cosmopolização, como define Ortiz (2003),

convivendo com o mundo globalizado, como parte de uma sociedade pós-moderna ou do capitalismo

tardio, como previa Jameson (1996), característicos de identidades pós-modernas (HALL, 2003).

Entendemos ser necessário situar o leitor deste trabalho sobre a evolução da cidade de São

Paulo e suas interferências nos descendentes paulistanos, que não podem ser analisados como

únicos na contemporaneidade: “Chegou o momento de colher as vozes múltiplas e mesmo

dissonantes que representam os fluxos sônicos metropolitanos como algo de rico e de desordenado,

de plural e de sincrético”, como destaca Canevacci (2004b: 120).

Ainda sobre a pluralidade da cidade de São Paulo pós-moderna e das vozes polifônicas de

seus habitantes, Canevacci (2004b: 120-121) sugere analisar as inúmeras possibilidades de leitura

para entendermos as reiterações que coexistem na constituição da metrópole:

“Para somatizar e transformar as metrópoles contemporâneas, é importante esse posicionamento

do sujeito: os fluxos dos olhares afirmam uma particular sensibilidade cognitiva que é sensível o

bastante para colher aquelas inúmeras pequenas diferenças, aqueles detalhes apenas

aparentemente insignificantes, aquela proliferação de signos em excesso constante. O olhar

para dentro da metrópole comunicacional é cada vez mais determinante nesse trânsito.”
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O que descrevemos nesta parte do trabalho serve para mostrar o encontro de diferentes

culturas e de diferentes povos, que proporcionaram avanços à cidade de São Paulo e ao país, além

de facilitar o entendimento das muitas possibilidades de exaltação e manifestação, exploradas ao

longo dos anos por diferentes autores. Passaremos, então, ao ponto-chave de nosso estudo, o

entendimento dos habitantes da cidade para compreensão de suas relações com o produto ficcional

televisivo que elegemos analisar – a telenovela.
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4 O Sentido do Cotidiano na Telenovela

AMANHECENDO
composição: Billy Blanco

Começou um novo dia,

Já volta quem ia,

O tempo é de chegar,

De Metrô chego primeiro,

Se tempo é dinheiro,

Melhor vou faturar.

Sempre ligeiro na rua,

Como quem sabe o que quer,

Vai o paulista na sua,

Para o que der e vier.

A cidade não desperta,

Apenas acerta,

A sua posição,

Porque tudo se repete,

São sete, e às sete,

Explode em multidão.

Portas de aço se levantam!

Todos parecem correr!

Não correm “de” correm “para”

Para São Paulo crescer!

A cidade não desperta,

Apenas acerta,

A sua posição,

Porque tudo se repete,

São sete, e às sete,

Explode em multidão.

Portas de aço se levantam!

Todos parecem correr!

Não correm “de” correm “para”

Para São Paulo crescer!
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4.1 O COTIDIANO NA TELENOVELA E/OU A TELENOVELA NO COTIDIANO

Neste capítulo, temos por objetivo analisar a telenovela como parte do cotidiano da

cidade de São Paulo, haja vista ser este o espaço de interesse de nosso estudo, a partir

da análise das reiterações e confluências dos enunciados dos entrevistados residentes nesta

metrópole, espectadores freqüentes ou não da produção ficcional televisiva.

Consideramos a telenovela como um texto da cultura, conforme conceito de Lotman (1996) e

neste estudo, com traços expressivos do convívio social na vida urbana (no caso, a população

residente em São Paulo), que não pode ser entendida deslocada do espaço e do tempo, motivo pelo

qual construímos o percurso inicial apresentado nesta tese – situar o leitor quanto ao objeto

tratado. Cabe-nos também fazer uma reflexão sobre o alcance, apropriação e ressignificação que

as linguagens da telenovela encerram, já que representam o mais expressivo produto da mídia

televisiva, tanto em audiência como em permanência, conforme destacamos em capítulo anterior.

A sociedade urbana, as mídias e seus códigos, com necessidades e dinamismos próprios,

com diferentes referenciais de tempos passados, constroem seus mitos, suas formas de socialização

cada vez mais sincronizadas por temas e instâncias que diferem dos espaços públicos (as ruas, a

praça), como estes eram percebidos anteriormente: tornaram-se lugares de encontros, de trocas,

de contato. O espaço em torno da telenovela pode ser comparado à praça pública como é

compreendida por Bakhtin (1999: 222):

“A multidão em júbilo que enche as ruas ou a praça pública não é uma multidão qualquer. É um

todo popular, organizado à sua maneira, à maneira popular, exterior e contrária a todas as formas

existentes de estrutura coercitiva social, econômica e política, de alguma forma abolida enquanto

durar a festa.

Essa organização é, antes de mais nada, profundamente concreta e sensível. Até mesmo o

ajuntamento, o contato físico dos corpos, que são providos de um certo sentido. O indivíduo se

sente parte indissolúvel da coletividade, membro do grande corpo popular. Nesse todo, o corpo

individual cessa, até um certo ponto, de ser ele mesmo: pode-se, por assim dizer, trocar

mutuamente de corpo, renovar-se (por meio de fantasias e máscaras). Ao mesmo tempo, o povo

sente a sua unidade e sua comunidade concretas, sensíveis, materiais e corporais.”

Mas os tempos mudaram e a cidade também mudou, como descrevemos no capítulo anterior.

Com essas transformações, a vida cotidiana (coletiva ou individual) foi ajustando-se às novas

dinâmicas, os encontros foram ficando cada vez mais fortuitos, e as mediações foram tornando-

se cada vez mais freqüentes e necessárias:
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“(...) o modo como as pessoas se relacionam com a televisão não é para ter informação, não é

pelo seu sentido funcional, é para suprir uma ausência. Tal forma de recepção acontece mais

ainda nas cidades grandes, que estão se desurbanizando. As pessoas não usam mais a cidade.

Antes, iam ao centro, vestiam-se bem para ir ao centro, para passear aos domingos. A cidade

despedaçou-se, surgiram diferentes centros para a mesma cidade; a cidade se desurbanizou. Nesse

sentido, a televisão lhes devolve a cidade; nós passamos a nos relacionar com a cidade pela televisão.

Temos que entender como processos de comunicação estes novos processos urbanos, que

‘descolocam a comunicação’. Não posso entender como as pessoas vêem a televisão se não entendo

o que fazem com a televisão, qual a cenografia que ela ocupa, qual a sua relação física com o que

vêem, e isso tem sentido em relação com a cidade em que moram, com a cidade que se desurbaniza,

com o espaço que deixa de ser um espaço de encontro” (MARTÍN-BARBERO, 1991: 12).

A encenação da vida cotidiana, seja esta pelo lado cômico ou pelos rituais sóbrios, na ordem

do lúdico ou do produtivo, é constituída de um emaranhado de situações, que obedecem menos a

uma construção intelectual do que a uma representação imaginária. A tentativa de construção

intelectual dessas situações poderia resultar nas chamadas “relações sociais”. Já a representação

imaginária dessas mesmas situações tende a ir além dessa primeira tentativa, repousando num

ethos, um modo de ser que a modernidade considerou como um dado de menor relevância. A

esse respeito, Heller (1991: 17) comenta:

“A vida cotidiana é a vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com

todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se ‘em

funcionamento’ todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades

manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias... a vida cotidiana é, em grande medida,

heterogênea; e isso sob vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação

ou importância de nossos tipos de atividades. São partes orgânicas da vida cotidiana: a organização

do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio

e a purificação.”

Temos, portanto, de um lado, aspectos que enfatizam a construção crítica, o mecânico e a

razão; e, de outro, aspectos que resgatam a empatia, que enfatizam a natureza, o sentimento,

o orgânico e a imaginação.

As experiências vividas constituem as práticas culturais e estas são, portanto, vivências

estruturantes (que passam a ter sentido) na vida das pessoas. Segundo Heller (1991), as práticas

têm uma hierarquia natural para se viver de forma mais ‘confortável’, pois é no cotidiano que

essas práticas de fato acontecem e onde os sentidos ganham razão de ser. As práticas são

diferentes mesmo para os participantes de uma determinada classe e mesmo para cada um deles

dentro de cada estrato/classe. Isso possibilita a pluralidade cultural e nos leva a pensar a cultura

como não sendo única. Mesmo que as práticas culturais sejam hegemônicas, as maneiras de ver

o mundo diferenciam-se.
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Apesar de todos os pressupostos teóricos sobre o conhecimento

humano, que buscam verdades absolutas, podemos perceber que estes

começam a tornar-se discursos vazios de significados quando

desprezam a importância do imaginário e das pequenas situações da

vida cotidiana, atualmente reconhecidas como fontes estruturantes

da história dos indivíduos. É nesse contexto que se situa o fantástico

e a ficção, que participam continuamente na constituição da

“realidade” de vida dos indivíduos, envolvendo-os num universo de

contos, fábulas, entre outros, povoando o imaginário social e

oferecendo uma imagem (im)precisa do real.

“(...) começa com um gênero extremamente dramático e histórias

bastante fantásticas, ou fantasiosas até... E, no Brasil, o grande

êxito da telenovela se deve ao fato de ela ter um lado muito

realista, sobretudo, porque ela dialoga com o cotidiano brasileiro.

Ou seja, não se trata apenas de ouvir uma história que é uma

coisa que todo mundo gosta, todos nós precisamos alimentar essa

nossa dimensão que a da imaginação, que é a da ficção, e todos

nós gostamos de uma boa história.” (MOTTER, 2006)49.

Cabe ressaltar que entendemos a telenovela brasileira

diferentemente das demais produções ficcionais seriadas televisivas,

produzidas no Brasil ou em outros países, conforme abordamos no

início desta tese. Através da vivência do imaginário social criado

pelos meios de comunicação, no qual a fantasia e a ficção assumem

um papel mais “verdadeiro” que a própria realidade, os cidadãos

estabelecem uma expressão dupla de suas próprias experiências

pessoais em relação dialógica. No caso específico das telenovelas

brasileiras, por intermédio de devaneios, das identificações com

diversos personagens e situações que povoam o imaginário social, os

telespectadores passam a viver concomitantemente a “vida real” e a

“vida imaginária”, como demonstraremos, a seguir, considerando as

próprias menções dos telespectadores entrevistados para a pesquisa

que resultou nesta tese.

A realização das fantasias, atuando como válvula de escape

para as frustrações, libera mecanismos de projeção e identificação;

a busca de informação e atualização, aos quais nem sempre os

indivíduos têm acesso por outros meios, são aspectos que cativam os

49Entrevista de Motter
(2006) ao Programa Radio-jorna-
lismo, do Departamento de
Departamento de Jornalismo e
Editoração da Escola de Comuni-
cações e Artes da USP, levada ao
ar em 30/10/2006, registrada e
transcrita literalmente pela
autora desta pesquisa.
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telespectadores diante da televisão, graças aos recursos de linguagem elaborados pelos seus

criadores/ autores/ diretores:

“Nós sabemos que o que vem pela telenovela é assimilado de uma maneira agradável, fácil, e as

pessoas estão em um momento, diante da TV, assistindo à novela, de descompromisso, estão fugindo

um pouco daquele cotidiano difícil, do dia-a-dia, e se envolvem nessa história... E a partir daí,

aquilo que vem de ensinamento, de orientação, de exemplo, acaba funcionando como uma dimensão

fundamental de experiência para o telespectador brasileiro” (MOTTER, 2006).

A telenovela também é vista como difusora cultural, apresentando hábitos e costumes diversos

e enfocando temas humanos às vezes complexos, como virgindade, casamento, homossexualismo,

entre outros, que geram discussões e polêmicas na sociedade, além de servirem de motivação para

as “discussões do dia-a-dia”, no cotidiano das comunidades, como explica Motter (2003a: 43):

“Essa característica da telenovela, que gostaríamos de denominar ‘telenovela brasileira’ ou

telenovela de autor, como preferem alguns (por analogia ao ‘cinema de autor’), eleva-a à condição

de agendadora de pautas para a mídia, ampliando as possibilidades de repercussão de suas temáticas

sociais, transferindo para os agentes sociais concretos a continuidade do debate, ou a

manutenção/aproveitamento de sua lembrança para fins outros, como a promoção de serviços

ou venda de produtos.”

Nesse sentido, é importante frisar que as telenovelas inserem no âmbito cultural modelos

comportamentais e de valores que lhe são próprios, bem como outros que não fazem parte de

sua esfera de percepção, de forma a trazer novas informações que irão se acrescentar aos

símbolos estabelecidos na comunidade, abrindo novos horizontes de conhecimento e construção

às experiências anteriores. Se, antes do advento da televisão, as conversas giravam em torno do

conhecido, do comum, hoje novos momentos, novas realidades ignoradas pelo público são

apresentadas, modificando e ampliando o horizonte dos diálogos e das cidades.

Considerando que a cidade de São Paulo tem uma realidade ao mesmo tempo objetiva e

subjetiva, qualquer compreensão teórica a respeito dela deve abranger esses dois aspectos. A

realidade é objetiva enquanto força produtiva necessária à sobrevivência; e subjetiva, enquanto

alimentadora do imaginário social. Nesse sentido, Marcondes Filho (1988: 9) afirma:

“(...) a imagem é uma das formas mais bem-sucedidas que o homem criou para superar o fato

angustiante de que depois do dia de hoje virá o dia de amanhã, o seguinte... e que a sua vida

caminha para um fim inevitável. A imagem, assim como a música, a escultura, a arquitetura são

obras humanas concebidas para congelar e cristalizar o presente, eternizar um momento agradável

ou importante que está sendo vivido e assim, negar a degeneração do corpo e da alma.”

A imagem televisiva constituída de códigos específicos e sistemas de signos diversos torna-

se o elo do homem com seu imaginário, via mediação simbólica, numa relação paralela ao plano

da realidade, que transcorre de forma regular, repetitiva, cotidiana. O limite entre esses dois

mundos é bastante tênue, sendo praticamente impossível entender um dissociado do outro.
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Desde o seu início (década de 1950), conforme apresentamos

em capítulo anterior, a telenovela foi percebida por muitos produtores,

financiadores e críticos como um gênero menor, idéia que ainda

persiste em muitos ambientes. Por fim, começa a ganhar espaço na

Academia50! A crítica televisiva, que muitas vezes a considerou como

“folhetim eletrônico”, um subproduto da literatura, hoje enfatiza os

trabalhos realizados, dando destaque a muitos deles. Mesmo tendo

sido muito criticada, a telenovela conseguiu estabelecer-se como um

dos principais produtos da televisão brasileira, sendo hoje reconhecida

mundialmente e exportada para muitos países.

A telenovela legitimou-se como objeto passível de estudos

científicos a partir de inúmeros esforços de pesquisadores que

decidiram estudá-la sistematicamente a partir do entendimento de

que a construção do campo de comunicação com objetos próprios

transita por várias áreas, mas possui identidade que permite estudos

e aprofundamentos para compreensão da sociedade atual. De acordo

com Motter (2001: 80):

“(...) a telenovela constrói uma memória, ao mesmo tempo

documental – por sua permanência física como produto

audiovisual gravado, mas sobretudo por sua vinculação com o

presente, que a impregna com suas marcas – e coletiva – pelo

compartilhamento dos saberes que ela difunde para seu amplo

público.”

E se o mundo chega às pessoas pelas mídias, especialmente

pela televisão, institui o registro de um fato real (possível de ser

transmitido e visto no momento em que este ocorre) ou ficcional,

que pode ser narrado de diversas formas. A própria constatação do

que é real ou ficcional tem sido também observada em diversos

estudos acadêmicos e está sendo considerada, neste estudo, na análise

das falas dos telespectadores pesquisados. Precisamos destacar que,

de acordo com dados do IBGE (2004b), 90,3% dos domicílios no Brasil

possuem televisor e 87,8%, rádio. Se considerarmos a região Sudeste,

onde está situada a cidade de São Paulo – foco de nosso estudo –,

esses números são mais expressivos: 95,7% e 92,5%, respectivamente.

A televisão serve como entretenimento a grande parte da

população brasileira, como bem observa Trigo (2003), o que pode ser

50Nos últimos anos, diversos
trabalhos têm sido elaborados tendo
a ficção televisiva como objeto de
estudo, principalmente os dos
pesqui-sadores do Núcleo de
Pesquisa de Telenovela – NPTN, da
ECA-USP, e os apresentados no
Núcleo de Ficção Televisiva da
Intercom.
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comprovado pelos altos índices de audiência (especialmente das telenovelas), e vem desempenhando

importante papel sociocultural, como destaca Motter (2003a). Como opção de entretenimento

no mundo contemporâneo, a televisão passou a fazer parte da rotina dos indivíduos, e a ficção,

além do agendamento das discussões pelos temas suscitados e colocados em debate, serve como

companhia nos momentos de distração, lazer e informação, conforme recuperam Marques e

Leite (2006: 7): “Nas últimas décadas, a televisão serve como companheira, substitui a presença

de um familiar na atribulada vida da sociedade pós-industrial, garante a diversão, a informação e

a educação”. Isso poderá ser confirmado nas falas dos respondentes, que serão apresentadas no

próximo capítulo.

Considerando a telenovela como lugar privilegiado para o entendimento da complexa relação

dos diferentes agentes constituintes da sociedade, e como parte dos hábitos de lazer da sociedade

brasileira, buscamos elucidar os problemas de pesquisa abaixo especificados pela análise das falas

dos entrevistados, que apresentaremos a seguir:

• Quais usos e ressignificações, através das reiterações e confluências, esses espectadores

elaboram em suas falas a partir desse produto?

• Qual a importância desse produto ficcional para moradores de uma metrópole como São

Paulo?

• Até que ponto esse produto age como elemento para construção de uma história social e

documental desta metrópole?

A televisão, hoje, está presente na maioria dos domicílios da Grande São Paulo, às vezes

com mais de um aparelho, fomentando o assistir individualizado a sua programação, que tem

como produto de maior audiência a telenovela. Mas esse hábito não muda a característica de

interação, próprio dos indivíduos em sociedade: há necessidade de falar sobre o que se viu, de

discutir (concordando ou não) com o que está sendo exposto, aliás, hábitos próprios do ser

humano (CASHMORE, 1998). Vamos, pois, analisar o processo dialógico presente na telenovela, e

os sentidos que são extraídos da mesma nas falas dos respondentes, utilizando algumas noções do

referencial da Análise do Discurso e apoiados no conceito de dialogismo, como define Bakhtin

(1981). Deixaremos, para estudos futuros, a análise dos discursos, porque não é o foco desta

pesquisa.
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4.2 O COTIDIANO NAS FALAS DOS RESPONDENTES

Partimos do entendimento de que a linguagem reflete e refrata a sociedade. Embora a fala

seja uma manifestação individual, aprende-se a falar e a pensar da mesma forma que o grupo /

família ao qual se pertence fala e pensa. Bakhtin (1981) entende o discurso não como uma

manifestação totalmente individual, mas resultado de interação social.

Isso porque, ao mesmo tempo em que existe, segundo Bakhtin (1981: 115), uma “atividade

mental do eu”, existe também uma “atividade mental do nós”. E é a partir desta última que o

indivíduo se organiza, se estrutura e se manifesta. Ou seja, quanto maior a consciência ideológica

dos grupos nos quais ele está inserido, melhor ou maior será sua capacidade de percepção e de

participação, mais ou menos sua atividade crítica será e/ou estará mobilizada.

Por isso, quando se fala em subjetividade, destaca-se que esta é resultado da participação

de cada um na sociedade, porque o “eu” não é único (HALL, 1999), tem de ser sempre visto

como coletivo, produto da ideologia dominante que perpassa as classes sociais e a realidade nas

quais ele está inserido, considerando inclusive o cotidiano. De acordo com Motter (2001: 75), o

que pode variar é o grau de subjetividade, de tal modo que, quando este é exacerbado, converte-

se em subjetivismo:

“Eliminar a subjetividade implicaria em eliminar com ela o próprio sujeito, constituído por relações

sociais, dentro de um grupo organizado, tendo por base uma língua que condensa a experiência

desse mesmo grupo, garante a identidade de seus membros e fornece a base necessária ao

pensamento individual. Desse modo, o sujeito sofre condicionamentos sucessivos no trajeto de

sua inserção social que determinam sua visão de mundo.”

Segundo Lefebvre (1991), para estudar e compreender o cotidiano, é preciso primeiro vivê-

lo e em seguida tomar distância para avaliá-lo criticamente. O cotidiano pode muitas vezes

passar despercebido, pois encobre grandezas difíceis de serem notadas, considerando o próprio

ritmo que as atividades do dia-a-dia impõem aos indivíduos. Devemos salientar que Lefebvre

estuda o cotidiano pela ótica marxista, através da práxis que deve ser observada para poder ser

analisada e compreendida, pois, segundo o autor, a razão nasce da prática, do trabalho, da sua

organização e produção e da reflexão que é própria à atividade criadora. O autor busca decompor

o cotidiano como resultado das instituições formais estabelecidas; a partir da trama de diferentes

relações sociais (estruturadas e estruturantes), que compõem as superestruturas, considerando a

ideologia que perpassa todas essas instituições.

Entendemos que o cotidiano caracteriza-se pelas repetições lineares e cíclicas, por movimentos

mecânicos, pela racionalidade, e também pelo feedback que se estabelece entre estruturas e

superestruturas, produção e consumo, conhecimento e ideologia. Por outro lado, a atividade

criadora situa-se no pólo oposto e, no entanto, a evocação de algo já vivido também é uma

forma de repetição e se utiliza para isso da imaginação, da memória, da informação.
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Como sistema de signos, os textos organizam, processam informações e permitem as

trocas comunicacionais. Essa dinâmica de transformação de não-textos em textos da cultura,

utilizando-se de mecanismos modelizantes nos parecem ser o campo investigativo dos estudiosos

da semiótica de cultura, participantes da Escola de Tártu-Moscou (MACHADO, 2003a). Transformar

o caos da realidade em um sistema codificado, isto é, em um texto, é introduzir uma informação

na memória, garantia de transmissão e conservação, bem como de transformação e geração de

novas mensagens.

Destacamos aqui também o conceito de memória para Lotman (1998), não como um

depósito de informação, mas como um mecanismo regenerador da mesma. A comunicação é

garantida pela existência de uma memória comum, já que “sin memoria común es imposible

tener un lenguaje común” (LOTMAN, 1998: 155). Por isso entendemos a cultura como sendo uma

forma de memória coletiva que, submetida às leis do tempo, dispõe de mecanismos que resistem

ao tempo e ao seu movimento. Nesse sentido, Lotman fala em “memoria informativa” e memoria

creativa”. Enquanto a memória informativa preserva e sustenta os mecanismos de conservação

dos resultados de uma certa atividade cognoscitiva, a memória criativa ilumina os textos atuais e

os arcaicos, ou não-atuais, que passam a existir como se estivessem ativos. A memória criadora

conserva o passado como algo que está, que é, por isso os “(…) nuevos textos se crean no sólo en

el presente corte de la cultura, sino también en el pasado de ésta” (LOTMAN, 1996: 159). Não à

toa a história da cultura está sempre ‘descobrindo’ e trazendo à tona obras que, em um

determinado momento cultural, foram como que apagadas da memória coletiva, relegadas ao

que Lotman chama de “memoria-olvido” e que, por sua complexidade de organização, “no

pueden, en absoluto, ser depósitos pasivos de una información constante, puesto que non son

almacenes, sino generadores” (LOTMAN, 1996: 160).

Se a memória permite a guarda e a recuperação das informações, o processo de modelização

permite a organização do ‘caos da realidade’ e do cotidiano, em estruturas de linguagem, em

sistemas sígnicos. Modelizar implica compreender os aspectos sígnicos dos objetos da realidade.

Codificada em um sistema sígnico, a informação é modelizada e constitui-se em texto. É o

processo de modelização – compreensão, organização dos signos, ou seja, “da signicidade dos

objetos culturais” (MACHADO, 2003a: 163) – que possibilita o conhecimento do que é comunicado

já que configura o texto e este permite a introdução da informação na memória.

Sob esse ponto de vista, o que está em causa como objeto de estudo são os “sistemas

modelizantes”. No caso de nosso trabalho, o que está em foco são os procedimentos modelizantes

praticados pelos sujeitos entrevistados. Quais as características, os mecanismos de construção

dos elementos estruturais de linguagem do discurso e os significados transferidos à telenovela,

presentes no cotidiano dos residentes da metrópole paulistana.
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A cotidianidade como sinônimo de estabilidade contrapõe-se à pós-modernidade (que tem

por características a efemeridade, a mobilidade e a descontinuidade), porque o cotidiano é ao

mesmo tempo lugar de equilíbrio e de desequilíbrio e ameaça. Do mesmo modo que é resíduo de

todas as atividades determinadas e programadas da própria prática social, é também produto de

todo o conjunto social.

Em geral, aceita-se o cotidiano como banal, vivendo-o passivamente, mas nossa inquietação

é tentar compreendê-lo criticamente. É dessa forma que Lefebvre (1991: 34) analisa a cotidianidade,

não isolando a crítica: “(...) a análise não poderá dispensar teses nem hipóteses sobre o conjunto

da sociedade E o autor não dispensa o humor ou a ironia, já que o sério não é a única justificativa

da ciência.

Da mesma forma que as emoções e os sentimentos mudam, o cotidiano adapta-se ao

momento, recebe as acumulações naturais como um reflexo e evolui ao transformar essas

influências de forma não-cumulativa. A sociedade contemporânea organiza-se pelas mudanças do

cotidiano e pelos regulamentos impostos (normas sociais preestabelecidas), reduzindo a possibilidade

de os indivíduos agirem de forma não-condicionada e/ou não-programada. Mas entendemos que

os indivíduos são agentes e criadores do processo, como abordamos a seguir.

4.2.1  O Telespectador como Co-Autor do Processo

Como discutimos na primeira parte desta tese, as telenovelas têm suas narrativas construídas

ao longo da trama, o que Pallottini (1998) denomina de “em aberto”, diferentemente do conceito

de “obra aberta”, de Eco (2001).

Pela particularidade da telenovela brasileira – que como apresentamos – é o foco deste

trabalho –, podemos evidenciar que o autor não é único e exclusivo no processo criativo. Ele

trabalha como um artesão, a partir do que é mais recorrente no cotidiano, mesmo que a história

se desenrole em outra época. O autor constitui significados na construção das personagens, a

partir do repertório dos telespectadores, mostrando o momento atual da metrópole, que fornece

os elementos para a construção das telenovelas.

Bakhtin distingue “autor-pessoa” de “autor-criador”. Enquanto aquele é o escritor, o artista,

o autor-criador é “elemento da obra” (BAKHTIN, 2003: 9), função estética, “(...) constituinte

que dá forma ao objeto estético, o pivô que sustenta a unidade do todo esteticamente consumado”

(FARACO, 2005: 37).
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“Autor é o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado,

do todo da personagem e do todo da obra, e este é

transgrediente51 a cada elemento particular desta.

...........................................................................................................................

O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem

em particular e todas as personagens juntas enxergam e

conhecem, como enxerga e conhece mais do que elas, e

ademais enxerga e conhece algo que por princípio é inacessível

a elas, e nesse excedente de visão e conhecimento do autor,

sempre determinado e estável em relação a cada personagem,

é que se encontram todos os elementos do acabamento do

todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto

de suas vidas, isto é, do todo da obra” (BAKHTIN, 2003: 10-11).

Outro elemento importante para Bakhtin (2003) é o

entendimento que tem do autor-criador como posição axiológica, a

partir da qual ele constitui o todo, cria o herói, seu entorno e o

acabamento estético da obra. O ato cultural – a obra – move-se em e

é movida por posições valorativas. O autor destaca, isola a partir de

suas escolhas, aspectos da vida e os organiza de um modo novo,

dando forma ao conteúdo, já que não trabalha apenas com registros.

Para Faraco (2005: 39), o criador é “(...) posição refratada e

refratante. Refratada porque se trata de uma posição axiológica

conforme recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante

porque é a partir dela que se recorta e se reordenam esteticamente

os eventos da vida”. Essa idéia alcança apoio em Bakhtin:

“Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele

também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer a

realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista

específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação

ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado,

bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio

dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo

se encontra, encontra-se também o ideológico. ‘Tudo que é

ideológico possui um valor semiótico’” (BAKHTIN, 1981: 32).

Os pensadores da Escola de Tártu-Moscou, liderados por Lotman,

trabalham com a idéia de modelização entendida como atribuição de

estruturas de linguagem a sistemas sígnicos não possuidores de

codificação adequada ou precisa para a transmissão de mensagens,

cujo trânsito se dá na cultura. Ou seja, Lotman (1979: 31) entende

a cultura como um sistema de comunicação: “(...) conjunto de

informações não-hereditárias, que as diversas coletividades da

51Segundo Paulo Bezerra,
tradutor de Estética da Criação
Verbal, transgrediente é usado
por Bakhtin a partir do latim
trangredior, que significa, entre
outras coisas, ir além de, atra-
vessar, exceder, ultrapassar,
transgredir. O tradutor mantém
transgrediente como Bakhtin
(2003) emprega.
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sociedade acumulam, conservam e transmitem”. Nesse conjunto, estão todas as coisas resultantes

da criação humana. O trânsito dessas informações é efetuado pelos textos em circulação. Como

já conceituamos, texto entendido como sistema de signos, cada um com sua própria codificação,

com traços constitutivos que podem ser abordados semioticamente. Texto é um dispositivo

inteligente, “(...) una formación finita delimitada, cerrada em sí misma (...) codificado de

alguna manera” (LOTMAN, 1996: 93), tendo por função a transmissão de informação e a geração

de novos sentidos, portanto entende o texto como “dispositivo pensante”. Nesse sentido, “El

texto es un espacio semiótico en el que interactúan, se interfieren y se autoorganizan

jeráquicamente los lenguajes” (LOTMAN, 1996: 97).

É função do autor-criador a passagem de não-textos para textos da cultura, considerados

como sistema sígnicos, pois os textos comunicam e modelizam-se. O processo organizacional

necessário para a constituição de um texto de cultura modeliza nele manifestações da vida

social, do comportamento individual, coletivo, de modo a formatá-los em enunciados próprios

à nova estrutura.

Lotman (1998: 213) assegura que “Una premisa natural del acto informacional consiste en

que los conceptos de texto y del que crea ese texto están separados”. Além disso, afirma que o que

interessa ao ouvinte – podemos acrescentar leitor, telespectador – é a mensagem sobre algum

acontecimento. Ao discutir sobre a correlação tipológica entre o texto e a personalidade do autor,

Lotman (1998: 213) destaca o conceito de biografia do escritor como sendo contextual, como

outras idéias, entre as quais as de autoria: “(...) no ha existido siempre, sino que posee un

carácter completo desde los puntos de vista histórico y biográfico. Surge en determinadas condiciones

y sólo en el contexto de ellas puede realizar-se”. Mais adiante, no mesmo texto, ele afirma:

“Con la complicación de la situación semiótica el creador del texto deja de intervenir en el

papel de portador de la verdad pasivo y desprovisto de conducta propia, es decir, adquiere el

status de ‘creador’ en el pleno sentido de la palabra. Obtiene la libertad de elección, se le

empieza a atribuir un papel activo. Esto, por una parte, conduce a que resulten aplicables a él

las categorías de proyecto, estrategia de realización de éste, motivación de la elección, y así

sucesivamente, es decir, adquiere una conducta, y, además, esta conducta es valorada como

excepcional” (LOTMAN, 1998: 219).

Entendemos ser possível, a partir desse trecho, inferir semelhanças teóricas entre o sujeito

que exerce a função de modelizar e o autor-criador bakhtiniano. Este, como aquele, codifica

uma mensagem tornando-a textualizada e o faz numa linguagem específica de um determinado

campo de conhecimento: ciência, literatura, cinema e televisão.

As coisas tornam-se um tanto complexas quando se fala de televisão, no caso, de telenovela,

face ao que Nogueira (2002) percebeu: a existência de uma tensão entre emissora, autor,

público, imbricada no conceito de autoria. Outro fator de complexidade é a incipiente reflexão

sobre o assunto – autor –, desdobramento de um tema ainda espinhoso que é a telenovela,

especialmente no seu aspecto formal, o que implica linguagem.
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A antiga idéia, ainda medieval, do autor como aquele que faz

vir à existência, por isso revestido de autoridade daquele que cria,

inventa, tornando-se assim o primeiro a produzir algo, sofre um

deslocamento no Renascimento com o surgimento da imprensa como

meio técnico de reprodução. O surgimento da fotografia e do cinema,

no século XIX, aprofunda o abalo sofrido pela noção de autor, chegando

a colocar em dúvida a propriedade do termo, face à sua relação com

a criação, entendida até então como produção em primeira mão. No

século XX, o surgimento da televisão, e no decorrer de seu sucesso e

característica autofágica que demonstrou possuir, torna ainda mais

complexa e até contraditória a idéia de autor.

Para Nogueira (2002: 17),

“(...) a noção de autor aportou na indústria da televisão

brasileira, que, em vez de ir buscar modelos de criação e

produção nas telenovelas latinas e nas soap operas americanas,

nas quais a figura do autor inexiste, enveredou pela tradição

do cinema ao nomear ‘autor’ o líder do processo de criação.

Os créditos informam que a telenovela é de Gilberto Braga,

escrita por Leonor Bassères, Ricardo Linhares, Sérgio Marques

e Gilberto Braga.”

Detentora de um modo de produção específico, a

teledramaturgia brasileira credita a autoria ao roteirista ou escritor,

que assume a liderança de um grupo de co-escritores, organização

presente em todas as emissoras brasileiras que produzem telenovelas.

Portanto, é preciso deslocar o ponto de observação do pesquisador

para os modos operacionais que permitam a percepção de marcas e

sinais autorais que possam indiciar a autoria.

Como já notado anteriormente, com Beto Rockfeller (1968/

69), inicia-se uma nova etapa teledramatúrgica no país, no intuito

de aproximar a produção da realidade nacional, fazendo telenovelas

com a ‘cara do Brasil’: Dias Gomes, Lauro César Muniz, Cassiano

Gabus Mendes, Janete Clair e Gilberto Braga, são os principais

dramaturgos dessa linhagem e deles podemos dizer que fazem a

crônica do momento.

Novas matrizes narrativas, rupturas sígnicas atualizam-se. É

incisiva, e até um pouco perturbadora para o contexto de época da

exibição, a forma como Braga inicia a telenovela O Dono do Mundo52.

52O Dono do Mundo, tele-
novela exibida pela TV Globo, de
20 de maio de 1991 a 3 de janeiro
de 1992. Escrita por Gilberto
Braga, com a colaboração
de Leonor Bassères, Ângela Car-
neiro, Ricardo Linhares. Direção
de Dennis Carvalho, Ricardo
Waddington e Mauro Mendonça
Filho (DICIONÁRIO DA TV GLOBO,
2003).



96

Com um ritmo intenso, um exemplar jogo de cenas, diálogos

explosivos, cínicos e agressivos, a novela choca o público logo no

primeiro capítulo, ao mesmo tempo em que desafia a manutenção

do ritmo imprimido (e também do tema e seu tratamento). A trama

aborda a questão da dignidade e cidadania, no Brasil de Collor, período

em que esses elementos mais faltaram, a começar pelo Presidente.

Essa telenovela tem sido estudada como exemplar no item autoria,

já que a reação negativa do público vai provocar mudanças, segundo

Nogueira (2002: 66-67): “Seu cinismo [do protagonista, Felipe

Barreto], símbolo das práticas das elites brasileiras, é amenizado e

reacomodado na reformulação pedida pelo público. Os índices de

audiência subiram”. Responsável pela audiência, o público, ao sentir-

se desagradado, vai provocar mudanças na escrita da telenovela,

nesse sentido, exerce função de co-autor, senão junto com o autor,

influenciando seus movimentos.

Também o linguajar utilizado nas telenovelas passa a apresentar

as variações próprias de diferenças sociais, regionais (estas já de uso

freqüente desde Dias Gomes), torna-se mais abusado. Figurinos

apresentam-se mais ousados e acabam lançadores de moda.

Personagens, especialmente as femininas, atualizam-se em termos

de construção e os signos evidenciam essas mudanças. A vilania

feminina é (re)atualizada por Gilberto Braga em Lourdes Mesquita

de Água Viva53, interpretada por Beatriz Segal. Água Viva, como

Beto Rockfeller, faz da cidade o espaço para a ascensão social. Essa

telenovela é emblemática para a discussão de autor já que, a partir

do capítulo 57, o próprio autor convida Manoel Carlos para escrever

em sistema de co-autoria – isso já no início da década de 1980. A

pressão da emissora por audiência, tendo origem e fim no

telespectador, perfaz a tensão notada por Nogueira (2002) e funciona

como elementos de autoria, mesmo que indiretos.

Outra questão, que não pode passar em branco, é a própria

estrutura do produto, especialmente em tempos de alta tecnologia.

O uso, os modos operacionais dos equipamentos feitos e orientados

por outros, que não a equipe de escrita. Mesmo seguindo as instruções

(rubricas) autorais, funcionam como elementos codificadores.

Cenarização e figurino estariam no mesmo espectro. As escolhas, as

53Água Viva, telenovela
exibida pela TV Globo, de 4 de
fevereiro a 9 de agosto 1980.
Escrita por Gilberto Braga.
Direção de Paulo Ubiratan e
Roberto Talma (DICIONÁRIO DA TV
GLOBO, 2003).
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seleções, as combinações, em que muitas vezes os detalhes fazem diferenças importantes no

produto final, estão sendo feitas por pessoas que não os roteiristas, os chefes de equipe de

escrita e/ou seus colaboradores diretos. Daí a impossibilidade de falar em autor e ser mais

adequado o termo “autoria” para um produto, eminentemente de equipe, como é o caso da

telenovela e de tantos outros formatos que compõem a grade televisiva.

Procedimentos de linguagem, diríamos de codificação das informações sociais de modo a

transformá-las em textos culturais, são os signos que devem ser observados e que poderão

conduzir a uma possível caracterização autoral, evidenciando a presença de autor-criador que se

infiltra nas brechas possíveis, mesmo num produto massificado, industrial, e que sofre as tensões

e interferências do mercado, como é o nosso objeto de estudo – a telenovela.
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4.3 A MEDIAÇÃO DA TELEVISÃO E DA TELENOVELA NA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO

Dentro da sociedade midiática, a televisão aparece como um dos aparelhos eletrônicos

mais presentes no dia-a-dia das pessoas atualmente, e a telenovela cumpre hoje um papel

social, além da diversão e do entretenimento. Ao abordar temas presentes no cotidiano e na

mídia, a telenovela ressignifica aspectos e tópicos, inserindo-os na trama ao longo da exibição,

além dos discursos e interdiscursos decorrentes que são gerados.

O aspecto principal deste trabalho é compreender o papel da telenovela para os

telespectadores como produto cultural, expressão de uma sociedade (no caso, a população

residente em São Paulo). Cabe também uma reflexão sobre o alcance, apropriação e

ressignificação desse objeto, já que representa o mais expressivo produto da mídia televisiva

brasileira, tanto em audiência como em permanência.

Entendemos que a telenovela é capaz de propiciar e resgatar os interdiscursos correntes,

como forma de reportar a vida cotidiana da sociedade contemporânea. Além de possibilitar a

compreensão da mediação exercida pela mídia televisiva, já que a telenovela é um relevante

produto cultural para a sociedade brasileira.

Consideramos a proposta de Machado (2003b: 24), que entende o termo mídia, derivado

do latim medium, cujo plural é media, exatamente pela pluralidade e diversidade. Dessa forma,

a autora esclarece, o próprio termo mídias é redundante, pois tem significado plural. As línguas

européias utilizam media por comunicação, não se pode restringir esse termo aos meios de

comunicação de massa. “Mídia é, portanto, sinônimo de pluralidade de linguagens e de formas

comunicacionais – logo, uma contradição em termos.” A mídia serve como mediação. Logo,

todas as diferentes formas de comunicação podem ser entendidas dessa forma.

Antes dos meios de comunicação de massa (jornal, revista, cinema, rádio, televisão), já

existiam sistemas semióticos – relações dialógicas mediadas. A partir desse entendimento,

Machado (2003b: 19) apresenta os variados gêneros discursivos anteriores como mídia radical:

“Os precursores das mídias aqui são novamente os gêneros discursivos da prosa cotidiana em

seu poder corrosivo de desestabilizar formas oficiais graças à circulação em larga esfera e de

várias formas”.

As mediações exercidas pelos meios de comunicação de massa são percebidas como formas

híbridas, mestiças, conforme Martín-Barbero as denomina, e acontecem na interação entre

diferentes sistemas sígnicos. Da mesma forma, Machado (2003b: 22) afirma: “As mídias são o

lugar privilegiado porque agenciam relações e promovem intervenções”.
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E os sistemas de significação tanto podem partir do cotidiano, das formas prosaicas da

cultura, quanto das artes para chegar à cultura cotidiana – o que interessa à semiótica é

compreender as hibridizações, as linguagens mediadas que acontecem e se definem pela diversidade

das possibilidades semióticas ali presentes.

A telenovela, como já notamos, também deve ser percebida como produto cultural híbrido,

pois herda traços do folhetim, do romance, do teatro, do cinema, do teleteatro, das radionovelas,

das fotonovelas, chegando hoje aos hipertextos e hiperlinks das mídias eletrônicas mais modernas

(internet, televisão digital e demais avanços tecnológicos futuros). Carrega em seu bojo intersecções

nítidas e outras imperceptíveis por acompanhar a dinâmica da sociedade contemporânea, que

pode programar o quê, quanto e quando assistir.

Outro aspecto importante para entender a televisão e a telenovela como produtos híbridos

é a possibilidade de esse veículo associar linguagem verbal e não-verbal (visual), favorecendo

construções ambíguas (veladas ou explícitas de sentidos), que podem servir de base na interpretação

para avaliar-se o ponto de vista de quem fala e de quem ouve. Para melhor compreender a

importância dos implícitos na comunicação, Brait (1994-95: 25) recupera Ducrot:

“Implicitar ou explicitar conteúdos significa, para Ducrot, fazer passar valores e através deles

convencer o enunciatário. Em sua teoria, a pressuposição é mostrada como elemento constitutivo

da língua, desempenhando um papel essencial na ‘grande comédia da fala’, como ele mesmo

afirma (Ducrot, 1977: 60).”

Mesmo o jornalismo, que tem por objetivo principal o registro de fatos reais, utiliza-se de

recursos argumentativos (implícitos e explícitos) para gerar interesse e convencimento do receptor.

Brait (1994-05), por exemplo, analisa as matérias jornalísticas nas quais a argumentação assume

formas variadas para buscar efeito persuasivo, como o mascaramento (a linguagem confunde-se

com a verdade). No caso das matérias jornalísticas, o fato noticiado ganha caráter fidedigno e,

quando se utilizam fotos para ilustrar a notícia, reforça-se esse aspecto, pois assegura-se o

registro visual do acontecimento. A autora explica a presença de imagens/ fotos como parte da

cena enunciativa, pois não se trata de mera ilustração. Ao registrar a realidade, a foto também

comunica e, muitas vezes, serve de base para comparações implícitas ou não.

Motter (2001: 61), ao analisar o discurso jornalístico, também destaca a necessidade de

recursos que reforcem a aparência de verdade para que, ao longo do tempo, a realidade se

construa e se reitere na intra e interdiscursividade que lhe é intrínseca, formas de “(...) homogeneizar

o discurso jornalístico e manter a identidade do discurso de cada jornal em particular”.

“Nosso modo de dizer, pensar, sentir, nossos valores e ações são assim modelados pelo modo de

ver do jornal e da classe que ele representa. Para o mundo do senso comum não há motivos para

desconfiança, a realidade está no jornal do dia. Superficial, fragmentada, espetacularizada, parcial?

A complexidade deve ser creditada como atributo da vida moderna” (MOTTER, 2001: 63).
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Através do pressuposto, aquilo que recupera algo comum aos envolvidos no diálogo,

estabelece-se a cumplicidade entre as partes, buscando-se o convencimento e a persuasão. A

citação é uma forma explícita de pressuposto, haja vista funcionar como testemunho do que

foi dito (MOTTER, 2001). Outra forma comum aos jornais é usar o implícito, o subentendido,

como opção de organização do discurso, produzindo efeitos de sentido na busca de interpretação.

Brait (1994-95) complementa a idéia de que os enunciados não podem ser vistos

isoladamente, pois sempre é possível perceber mais de uma voz (os atores da enunciação:

locutores e enunciadores) – característica da dimensão polifônica do discurso. Ou seja, a

percepção de Brait é de que a persuasão vai acontecer sempre que existir uma intenção da

parte do enunciador e efeitos de sentido (pressupostos e/ou subentendidos) por parte do

locutor/enunciador sobre o outro a quem o discurso se destina (enunciatário).

Além disso, as imagens (linguagem não-verbal) associadas à linguagem verbal de qualquer

gênero jornalístico (notícia, entrevista, editorial etc.), produzem sentidos porque fazem parte

do plano de expressão – portanto, também comunicam e influenciam na forma de comunicar/

persuadir.

Brait (1994-95) considera as fotografias, as manchetes e a própria diagramação do jornal

como “imagens citadas e imagens citantes” – registrando-se aí um diálogo “intratextual” e

“verbo-visual”. Mesmo que o leitor não perceba a dinâmica dessa montagem, pois isto depende

de seu “grau de clareza ideológica” – como define Bakhtin –, o processo desencadeador de

significados estará sempre presente.

Da mesma forma, na telenovela as distintas linguagens mesclam-se, produzindo sentidos

diversos e, muitas vezes, verdades, haja vista a preocupação e relevância dada aos temas e

aspectos explorados na construção das tramas e na interdiscursividade instaurada

(intencionalmente ou não). Portanto, a telenovela não pode ser analisada somente como um

produto ficcional em si, é preciso avaliar os aspectos externos que a compõem e contribuem na

construção dos sentidos, conforme explica Lotman (1996) ao tratar dos textos artísticos (de

“segunda ordem”): os que trabalham com diferentes semióticas e devem ser analisados por

essas distinções, constituindo a “heterogeneidade semiótica”.

Para o autor, a heterogeneidade é percebida na presença do contexto em texto e vice-

versa, pois as partes que os constituem estão intercruzadas, mas são independentes – possibilitam

diferentes posições e análises (por parte do autor/ enunciador e do leitor/enunciatário),

constituindo a cultura de um grupo/sociedade e suas significações.
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A preocupação dos estudos de Lotman (1996; 1998; 2000) é

com o espaço semiótico (ou semiosfera54), analisando a relação que

existe entre pelo menos dois signos, em que é impossível separar o

homem da língua, signos e símbolos. Daí a importância do diálogo,

da relação dos sistemas sígnicos com o mundo.

Os trabalhos de Lotman rompem com a proposta imanente dos

estruturalistas, que analisavam o texto em si. Para ele, o texto é um

conjunto de signos no interior do qual linguagens interatuam,

interferem e se auto-organizam. Da mesma forma, para Lotman

cultura é um texto organizado composto por muitos textos, mas

cujos limites (“fronteiras”) nem sempre é possível definir.

Como a memória de gênero de Bakhtin, o texto para Lotman é

algo complexo, pois recupera, recorda e gera novos sentidos ao incluir

o outro, o destinatário. Dessa forma, também a telenovela pode ser

entendida como texto complexo e constitui um produto cultural –

composta por muitos outros textos, sem que haja clara delimitação

entre eles.

Lotman (1996) percebe a cultura como inteligência e memória

coletiva, ou seja, trata-se de um mecanismo de conservação e

transmissão de certos textos, além de elaboração de outros novos.

Isso significa que o espaço da cultura deve ser entendido como espaço

de uma memória comum de alguns textos que podem ser conservados

e atualizados.

Enquanto a memória comum é garantida pela presença de textos

comuns e constantes, pela unidade de códigos e pelo caráter

ininterrupto e regular de sua transformação, a memória coletiva

presume memórias parciais que correspondem à organização interna

dos grupos que a formam.

Cada cultura define o que deve guardar, recordar e o que deve

ser esquecido, deixado de lado. Mas, com o passar do tempo, mudam

os sistemas de códigos culturais e os paradigmas estabelecidos, podendo

ganhar força algo já abandonado ou esquecido.

Lotman (1996) também destaca que não é só a composição dos

textos que muda, mas os próprios textos podem ser alterados. Os

54Lotman (1996) define
semiosfera, em analogia com a
biosfera proposta pelo biogeo-
químico Vernadski e por Taglia-
gambe: nenhum organismo pode
existir sem que tenha um ambiente
em que possa se mover e atuar.
Para esses autores, o grande
sistema no interior do qual a vida
se manifesta e se desenvolve (a
biosfera) é um complexo mecanismo
de transformação e tradução.
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sentidos da memória cultural não se conservam, mas crescem. Outro importante aspecto, para o

autor, é a produção de sentidos entre os textos que conservam a memória da cultura e os códigos

contemporâneos, já que dependem da dinamicidade do processo histórico.

Desse modo, os textos que carregam a memória da cultura são heterogêneos do ponto de

vista do gênero – podem abarcar várias áreas e/ou várias culturas. Além da relação do texto e a

sua função, também os valores desempenham papel essencial no desenvolvimento artístico-literário,

pois todo sistema de textos que compõe a cultura classifica-se em: valores superiores, baixos e

intermediários (ou neutros do ponto de vista axiológico).

O semioticista estoniano registra que há diferentes perspectivas do texto e o trato entre o

texto e o metatexto. O texto está presente na concretização e transmissão de mensagens –

capaz de gerar novas mensagens a partir do leitor (enunciatário) que é capaz de conversar com o

texto e decifrá-lo ao entrar em contato com ele. Nesse sentido, buscamos analisar a telenovela

como produto cultural e perceber as diferentes reiterações desse texto, a partir das menções dos

entrevistados.

Entendemos a cultura, a partir desta compreensão, como conjunto complexo, formada por

estratos que se desenvolvem em diferentes velocidades, de modo que qualquer corte sincrônico

mostra a presença simultânea de vários estados. A dinâmica dos processos que ocorre na língua,

na política e na moda demonstra as diferentes velocidades de movimento e deve ser assim

analisada, levando em consideração a perspectiva do interlocutor, no caso o telespectador, e a

perspectiva de memória que é gerada a partir da telenovela.

Vale dizer que entendemos a ficção televisiva, em especial a telenovela, como criação, que,

modelada em linguagem, é uma realidade sempre distinta porque também é interpretada a

partir de seus diferentes telespectadores:

“(...) construção voluntária da imaginação, criação imaginária, resultante da interpretação subjetiva

de um fato, de um acontecimento, de um fenômeno. Criação de linguagens em que o autor faz

uma leitura particular, original da realidade e de caráter imaginativo, diferente, único. Construção

a partir de elementos imaginários calcados no real e/ou elementos da realidade inseridos em

contextos imaginários” (VIDAL, 2006: 57).

Como formatos televisivos, as telenovelas constroem uma memória coletiva, têm capacidade

de antecipar debates (sexo, violência, trabalho etc.), legitimar discursos, além de proporcionar

conflitos – daí a visão das mediações e da troca de sentidos – conforme já abordamos. É importante

destacarmos, entretanto, que isso acontece nas diferentes práticas sociais e culturais, porque os

olhares (mediações sociais) são diferentes e devem ser entendidos como tal.

Entendemos que a construção dos sentidos por parte dos agentes envolvidos no processo

comunicacional apresenta diferentes matizes e que sua combinação possibilita leituras abrangentes
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de um universo também multicor, o que pretendemos comprovar nas análises da pesquisa realizada

junto aos habitantes residentes em São Paulo, já que estamos tratando da telenovela como texto

da cultura e parte do cotidiano da metrópole, buscando compreender os telespectadores pela

análise da signicidade de seus enunciados.

Vale dizer que o espaço geográfico escolhido para este trabalho, a cidade de São Paulo, deu-

se por esta ser uma cidade múltipla, plural, diversificada e cosmopolita, por representar as

metrópoles, e, por que não dizer?, o homem contemporâneo.

Consideramos que o indivíduo elabora seu discurso a partir dos discursos que recebe. Portanto,

a subjetividade, inerente a todos, como já discutimos, é formada de “apelos” sociais e de

diferentes discursos com os quais os indivíduos se confrontam. Isso porque o discurso não é

singular, mas resultado da confluência dos discursos, da interação social que acontece a partir dos

grupos nos quais o indivíduo está inserido e/ou com os quais ele interage. Ao tratar da formação

do discurso, Chauí (1981: 7) destaca a imposição de um grupo sobre outro numa sociedade

estratificada:

“O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a linguagem sofre uma restrição

que poderia ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer

coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância.”

Chauí (1981), ao tratar da ideologia dos diferentes discursos/classes, comenta ser comum

utilizar-se a ideologia para explicar a realidade histórica e social, quando se deveria procurar

entender a realidade através do sistema de valores, das idéias presentes num determinado

tempo/espaço. Precisamos, portanto entender a ideologia e identificar em qual proporção o

pensamento individual se constitui pelo que é veiculado pelo social – no caso em estudo, pelos

meios de comunicação, especialmente a televisão. E, situarmos o espaço analisado – a cidade de

São Paulo.

Interessa-nos, particularmente, a partir da identificação das falas sobre telenovelas,

compreender as referências recebidas por meio de programas ficcionais televisivos e de que

diferentes formas elas são admitidas e manifestadas. De acordo com Silverstone (2002: 24-25),

todo produto veiculado pela mídia propicia parâmetros, permitindo possíveis leituras do cotidiano

das metrópoles e dos seus habitantes:

“A mídia nos oferece estruturas para o dia, pontos de referência, pontos de parada, pontos para

o olhar de relance e para contemplação, pontos de engajamento e oportunidades de

desengajamento. (...) A mídia é do cotidiano e ao mesmo tempo uma alternativa a ele.”

Martín-Barbero (1997) chama-nos a atenção para o seguinte fato: ao trabalhar com os

meios de comunicação, ou com suas mediações, devemos levar em consideração temas que

envolvam a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural dos envolvidos.
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Este último aspecto é de particular interesse porque o sujeito pode ser capaz de decodificar, com

maior ou menor facilidade, os mecanismos intertextuais e interdiscursivos que se pretende analisar.

Para melhor compreensão, podemos citar a “lei do posicionamento” de Bakhtin, que implica

o fato de que do lugar que eu falo, somente eu posso ver dessa maneira, mesmo que eu esteja

em interação com outra pessoa, conforme destaca Holquist (apud MACHADO, 1995: 37): “(...) o

que vemos é governado pelo modo como vemos e este é determinado pelo lugar de onde vemos”.

Vários teóricos (Borelli, Cashmore, Machado, Martín-Barbero, Motter, Ortiz, Sousa, dentre

outros) que trabalham com televisão e, especialmente com a telenovela, percebem a telenovela

como algo além do agendamento de temas e debates.

Machado (1995: 38) destaca também o conceito bakhtiniano de heteroglossia que corresponde

aos diferentes pontos de vista ou diferentes sistemas (linguagens, culturas e classes) em interação:

“Embora as duas pessoas participem do mesmo evento, este se revela de modo diferente para

elas, exatamente porque o lugar de cada uma é único e indivisível”.

Para Bakhtin, pensador para o qual a noção de história é fundamental, o sujeito que fala

ocupa um lugar e um tempo determinados, daí ser um sujeito essencialmente histórico, marcado

pelas condições espaço-temporais, e é também um sujeito ideológico. Orientado socialmente, o

sujeito dirige sua palavra ao outro e situa seu discurso em relação aos discursos do outro (nível

intradiscursivo).

“A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor; variará se se

tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia

social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (...) “ (BAKHTIN,

1981: 112).

Consideramos que não existe interlocutor abstrato, como orienta Bakhtin, nem mesmo

quando a enunciação ocorre no mundo interior, da reflexão, ela prescinde de um auditório

social próprio bem estabelecido, atmosfera onde se constroem as razões, as motivações, os

valores etc. Essa orientação da palavra para o outro constitui o produto da interação do

locutor e do ouvinte, portanto, a possibilidade de comunicação já depende desse processo

interativo e sugere a existência de uma intersubjetividade na origem. A palavra é território

comum do locutor e do interlocutor, mas não significa propriedade de um alguém específico.

A palavra, signo social, ao ser realizada na enunciação concreta, outro importante conceito

bakhtiniano, é determinada pelas relações sociais: “A situação social mais imediata e o meio

social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir de seu próprio

interior a estrutura do enunciado” (BAKHTIN, 1981: 113). E no meio social amplificado

circulam os discursos historicamente constituídos e que emergem da fala dos interlocutores

(nível interdiscursivo).
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Nesse contexto, a subjetividade incorpora o outro, pois, como o sujeito não é uno nem

homogêneo, conseqüentemente sua linguagem não é homogênea nem transparente (BENVENISTE,

1976). A linguagem marca-se pela heterogeneidade, que é manifestada na superfície do discurso

e na materialidade do texto, explícita ou implicitamente. A heterogeneidade é sistematizada na

teoria bakhtiniana do dialogismo.

O dialogismo ocupa lugar central no pensamento de Bakhtin, que o considera princípio

constitutivo da linguagem e condição de sentido do discurso. Emissor (enunciador) e receptor

(enunciatário) são locutores que se constituem pela interação e pelas relações extraverbais com a

sociedade. Se o dialogismo é marca do ser humano, a alteridade seria a definidora da nossa

humanidade, pois é impossível pensar o homem sem relacioná-lo com o outro. Decorrente disso,

temos que os discursos dialogam entre si, orientam-se para outros discursos, outras falas, que se

cruzam no interior do discurso e é desse entrecruzamento que o sentido se constitui.

Para Machado (in: BRAIT, 2005), esse é o núcleo conceitual que permite a Bakhtin pensar

formulações sobre os gêneros que, distantes da teoria clássica, concedem espaço para a

heteroglossia, ou seja, codificações não circunscritas à palavra. Fazem parte desse espectro, os

discursos dos meios de comunicação de massa até os contemporâneos digitais, que nem sequer

foram vividos por Bakhtin, mas encontram nas formulações bakhtinianas consentimento para

inserção em seu sistema de pensar a cultura.

Os gêneros discursivos, inseridos no sistema mais amplo de funcionamento da sociedade,

são considerados produções culturais, fazendo parte da dinâmica social em todos os seus aspectos.

Portanto, não podem ser pensados desvinculados de seu lugar de origem e de suas condições de

produção e consumo.

O que podemos depreender desse entendimento é que se há alguns anos o consumidor era

tido como um simples receptor de mensagens, como previam as teorias norte-americanas e a

teoria crítica, atualmente, no entanto, já não se pode afirmar o mesmo – a visão dessa postura

passiva não é mais hegemônica (MATTELART, MATTELART, 1999; WOLF, 1995). Teóricos recentes

foram percebendo que a atividade do sujeito existe e, mesmo caracterizada pela repetição –

característica comum ao cotidiano –, mostra que os indivíduos são críticos (o que podemos

observar nas menções, dos telespectadores entrevistados, que são apresentadas nesta parte do

trabalho), capazes de exercer sua força de resposta e, em conseqüência, os veículos de comunicação

tiveram de buscar alternativas mais eficazes para atingi-los.

Os meios de comunicação têm capacidade de antecipar debates (sexo, violência, trabalho

etc.), legitimar discursos, além de proporcionar conflitos – entra aí a visão das mediações e da

troca de sentidos. As telenovelas, em particular, têm desempenhado esse papel, como comprovam
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as falas de muitos respondentes. É importante destacar, entretanto, que isso acontece nas

diferentes práticas sociais e culturais, porque os olhares (mediações sociais) são distintos e

devem ser entendidos como tal (THOMPSON, 2001).

O sujeito consolida-se nas diferentes práticas: para Touraine (1999), dentro dos movimentos

sociais, para Heller (1991) nas práticas cotidianas. O importante é que o receptor (enunciatário)

deve ser visto/entendido como uma fase do processo e não mais o fim da linha. Da mesma

forma, os estudos que envolvem o público telespectador devem contemplar, conforme destacam

Martín-Barbero e Rey (2001), não só como os indivíduos se portam diante da mídia, mas também

diante da vida, pois, como discorremos a seguir, são partes criadoras desse processo.

Os indivíduos são capazes de se constituírem em sujeitos, na medida em que estes se

percebem como parte de um coletivo, porque o sentido se concretiza no outro (no “fora-de-si”),

ou, como já abordado, do social para o individual, de fora para dentro. Sousa (1999), numa

releitura de Touraine (1999), justifica só ser possível a realização do “sujeito-em-si”, quando ele

se busca no “fora-de-si” e aí se atualiza para o “ser-em-si”. Como explica Hall (1999: 12), se

antes o sujeito tinha uma identidade única e estável, o sujeito pós-moderno tem uma identidade

plural, fragmentada, composta de “(...) várias identidades, às vezes contraditórias ou não-

resolvidas.” Isso ocorre porque o sujeito interage socialmente e passa a se constituir como “parte

de nós”, considerando que a identidade desse indivíduo é descentrada, incompleta, ou seja,

“(...) é formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade”, principalmente nas grandes metrópoles,

que estão sempre em constante movimento.

A sociedade urbana, com necessidades e dinamismos próprios e diferentes referenciais de

tempos passados e distintos discursos, constrói seus mitos, suas formas de socialização cada vez

mais mediatizadas por temas e instâncias que diferem dos espaços públicos preconcebidos,

determinando o cotidiano das comunidades.

Embora, às vezes, as muitas vozes do discurso fiquem encobertas ou apagadas, elas estão

sempre presentes. Além do mais, podem ser entendidas ou interpretadas de diferentes maneiras,

porque precisamos analisar além do verbal, ou seja, precisamos considerar o contexto extraverbal

(o não-dito) como parte do diálogo, pois este vem carregado de sentidos. É importante notarmos

que o contexto extraverbal é composto pelo “(...) horizonte espacial comum dos interlocutores”;

o “conhecimento da situação por parte dos interlocutores”; e sua “avaliação comum dessa

situação” (BAKHTIN, 1926: 5). Ou seja, para Bakhtin, o contexto extraverbal é dialógico, portanto,

não pode ser analisado como linear ou por uma única visão.

A reação do público diante da mídia também não é unívoca. É possível negociar e, mesmo

diante da aceitação, esta também não é pura e simples, será sempre uma aceitação convergente,
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portanto, dialógica. O enunciador passa a preocupar-se e a agir a partir do enunciatário e das

suas práticas, porque a codificação que chega a este sempre é ressignificada e pode ou não ser

assimilada. Daí a necessidade de analisarmos a telenovela, produto cultural representativo das

metrópoles brasileiras, em especial, da sociedade paulistana.

Passamos, então, à análise das falas dos telespectadores entrevistados que podem explicar

os percursos teóricos discutidos até este capítulo.
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4.4 REITERAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE SIGNIFICADOS: VOZES QUE CONSTROEM OS
SENTIDOS DA METRÓPOLE

Apresentamos, neste capítulo, a análise dos principais resultados que obtivemos na pesquisa

empírica, desenvolvida com base na metodologia estabelecida, conforme abordamos em capítulo

anterior, para responder aos problemas de pesquisa formulados. Extraímos, dos discursos

registrados, os mais expressivos, face ao propósito desta pesquisa.

Antes de passarmos à análise das falas dos entrevistados, gostaríamos de esclarecer que as

verbalizações foram transcritas integralmente e as mantivemos tal como foram expressas pelos

entrevistados, destacadas em itálico. Portanto, erros de concordância, lógica ou repetições foram

preservados, pois são característicos da linguagem oral. As falas entre colchetes, quando as

houver, são nossas interferências e estão sendo inseridas para melhor compreensão do contexto.

Embora um mesmo depoimento possa preencher diversas situações e contemplar respostas

a diferentes categorias de análise, ao longo desta interpretação, as utilizaremos uma única vez,

considerando a associação mais próxima com o tema em discussão.

Cabe ressaltar que consideramos o discurso como resultado social, e se há ilusão de liberdade

discursiva, isto se deve ao fato de o texto ser individual: há um indivíduo que fala – no nosso

caso, os respondentes residentes em São Paulo. No entanto, o discurso simula ser único somente

no plano da expressão, porque está sempre recheado de outros discursos, o que podemos conferir

nas reiterações dialógicas, manifestadas nas falas dos entrevistados. Para tratar da

interdiscursividade recuperamos Bakhtin (1981), pois segundo o autor, todos os discursos dialogam

entre si, conforme já abordamos no capítulo 9 desta tese.

Destacamos que as menções apresentadas em cada item servem para mostrar as reiterações,

ou seja, evitamos as repetições, sempre que possível, de forma a não extenuar o leitor. Dessa

forma, as principais menções foram mantidas e servem como alusão às falas de muitos outros

entrevistados.

“É precisamente a novela, dentre os formatos em série, que manifesta melhor a ‘estética da

repetição’, à qual nos referíamos ao opor o reconhecimento ao estranhamento como o prazer

maior da fruição; ao expor a exibição em fragmentos homeopáticos à coesão e continuidade do

texto poético; ao opor o gosto pelo contato à sensação de desvendar a complexidade da

mensagem.

As reiterações que perpassam a estrutura da novela são inúmeras, algumas compartilhadas com

outros formatos televisuais, tais como as vinhetas e outras. A retomada constante dos conteúdos

prévios, pelo contrário, é mais própria do formato da novela em si” (BALOGH, 2002: 165).

Consideramos, igualmente, que as repetições que omitimos são comuns às telenovelas e

mesmo ao cotidiano da metrópole, onde residem os respondentes da pesquisa.
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4.5 A CONTRIBUIÇÃO DAS TELENOVELAS À VIDA DA METRÓPOLE PAULISTANA

Os entrevistados apontaram diferentes contribuições das telenovelas à formação das

características ético-culturais paulistanas, o que demonstramos nesta parte do trabalho.

Os aspectos que receberam maiores menções foi o fato de servir como fonte de educação e

informação (44,7%), mostrar aspectos da realidade e do cotidiano das pessoas (36,5%) e servir

como passatempo e diversão (33,7%).

O fato de as pessoas se identificarem com a trama ou com os personagens (15,7%) e de as

telenovelas apresentarem campanhas sociais que servem como informação e educação (14,7%)

também merecem destaque. Esses itens, aliados aos primeiros já citados, novamente evidenciam

que as pessoas assistem à ficção buscando ajuda para os problemas concretos, ou seja, procuram

na ficção soluções para os seus problemas.

Outro fator que pode ser relacionado ao fato de a telenovela ter caráter considerado educativo

e informativo corresponde ao item classificado como solidariedade (5,7%) – as pessoas aprendem

comportamentos, relacionamentos e convivência com o inesperado ou desconhecido -; além disso,

à telenovela é atribuído o fato de ajudar a conhecer a história e os lugares, que os telespectadores

não têm oportunidade de visitar (5,1%).

Os demais itens não ganham notoriedade, mas reforçam aspectos notados anteriormente:

servir de diversão frente a tantos problemas da vida (3,6%); ter como característica a técnica do

suspense própria do folhetim, do romance policial e de outros gêneros, criando interesse para

acompanhar o próximo capítulo (3,6%); e a oportunidade de acompanhar o trabalho de bons

artistas em ação (3,3%).

Um fator com baixo índice de respostas (2,1%), mas interessante de se considerar foi a

importância de a telenovela ser um produto para o grande público, uma forma de democratizar

alguns aspectos da cultura e mesmo uma oportunidade que se oferece à sociedade de ter contato

com algum tipo de cultura, mesmo para o segmento de respondentes de baixa escolaridade. Com

esse mesmo índice de respostas (2,1%), houve menções de que se trata de um produto de

entretenimento de baixo custo, portanto, acessível a todos os segmentos sociais.

As demais citações destacam a qualidade (de produção e interpretação) nas telenovelas

(1,8%); de esta servir como crítica política (1,5%); o fato de recuperarem fatos históricos ou

retratarem determinada época (1,5%); ou traduzirem parte da singularidade cultural brasileira

(0,3%).

Devemos considerar que 13,9% dos respondentes não citaram aspectos positivos no fato de

assistir às telenovelas. No entanto, isso não pode ser desprezado. A ausência também tem

significados no contexto analisado.
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Em geral, os telespectadores utilizaram como exemplos as telenovelas que estavam sendo

transmitidas na época de aplicação da pesquisa (de 20 de junho a 18 de julho de 2007). Por esse

motivo, recuperamos os títulos dessas telenovelas, pois são as mais citadas nesta parte da tese:

• TV Globo: Malhação (17h30), Eterna Magia (18h), Sete Pecados (19h), Paraíso Tropical

(20h55) e a reprise Da Cor do Pecado (14h35);

• TV Record: Luz do Sol (20h30), Vidas Opostas (22h);

• SBT: reprise de A Usurpadora (17h), Maria Esperança (19h15) e reprise de Chiquititas

(20h).

Apresentamos, a seguir, os resultados por classe socioeconômica, sexo e faixa etária

dos 389 entrevistados, todos residentes na Grande São Paulo, conforme detalhamos nos

Procedimentos Metodológicos (Parte I desta tese), para depois detalharmos cada um desses

tópicos nos próximos itens.
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4.5.1  Fonte de Aprendizado e de Informação

Quase metade dos entrevistados (44,7%) destacou o importante papel que a telenovela

assume ao levar informação e ensinamentos para dentro dos lares do público telespectador:

Traz boas informações para o telespectador.

É informativa, e tem coisas que a gente aproveita para se informar, para aprender.

Gosto quando tem cenas que educam, que informam.

A gente aprende. Passa horas e a gente aprende, fica por dentro da realidade da vida.

Tem coisa que é um aprendizado para nós. Tem novela que a gente aprende muito.

Tem novela que é muito boa, que ensina, que mostra a realidade da vida, que informa e não é

escandalosa.

As novelas retratam fatos reais que educam a população.

Serve para formar opinião, contribui como informação.

Esse caráter educativo fica evidenciado em algumas citações, principalmente quando se

referem ao aprendizado propiciado pelas narrativas e pelos personagens, que demonstram como

proceder diante das adversidades da vida:

Como aquela [telenovela] que coloca na cabeça do jovem coisas boas, como o gosto pela música,

pelo esporte ou pelo estudo.

Acho que você pode tirar algumas idéias da vida da personagem. Você tira uma experiência nova.

Tem alguns personagens na novela que tentam desviar as personagens ruins para o bom caminho,

influenciam seu comportamento. É uma influência positiva. A TV é uma vitrine que influencia

tanto para o bem, quanto para o mal.

Ensina a ser bom e trabalhador, ser humilde, quando mostra uma pessoa assim que vence na vida.

Transmite confiança, que a pessoa deve acreditar que mesmo ela vindo de baixo, de uma classe

mais pobre, ela pode subir na vida, como o Antenor, da novela ‘Paraíso Tropical’.

A telenovela, para alguns entrevistados, traz, como a fábula, um preceito moral. Orienta os

telespectadores a aprenderem com as experiências de vida que são transmitidas.

Tem algumas novelas que ensinam coisas boas. Passam mensagem de que o amor deixa as pessoas

melhores.

Gosto de novelas que são construtivas, ou seja, aquela que ensina a pessoa a viver uma vida

normal, ou quando ela passa uma desgraça e supera isso, ou uma pessoa que é pobre e estuda e

vence na vida.

Deixa mais bem informadas, como passam fatos reais da vida. Ajuda a pessoa a entender melhor

a própria vida.

Tem coisas que a gente aprende. É um incentivo para a gente aprender as coisas boas da vida.

Incentiva a gente a ser alguém na vida.

Ajuda as pessoas a refletirem em alguns fatos citados na trama. Abre a mente para vermos alguns

fatos que estão do nosso lado e não vemos.
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Fatos importantes que são passados nas telenovelas que ensinam algumas coisas boas no dia-a-

dia.

As pessoas encontram verdade no que assistem e transformam isso numa moral, exemplo.

Segundo os respondentes, a telenovela educa sobre o que acontece no dia-a-dia, serve

como um guia de instruções, principalmente, no que diz respeito a como lidar com o cotidiano,

comum a muitos residentes na metrópole paulistana:

É muito instrutivo. Uma coisa que já passou com você e você está revivendo. Uma história que

você já passou na vida...

Às vezes você tira mensagens boas, aprendizagem com coisas boas ou ruins que aconteceram. A

gente sempre aprende. Exemplos bons que a trama traz. Atitudes boas, coisas positivas, justas.

Gosto de ver a justiça.

Traz melhoria e discussão sobre a situação atual, aí melhora a situação e traz conhecimento para

as pessoas.

Alguns temas ou situações apresentados são mencionados como favoráveis, porque ajudam

as pessoas a refletirem sobre questões polêmicas e a se posicionarem diante das mesmas:

(...) colocam homossexuais de forma natural para refletir (...) mostram debates sobre doença,

seqüestro, assassinatos.

Alguns fatos que eles colocam na novela que fazem com que as pessoas parem para pensar, como,

por exemplo, preconceitos, brigas em família, traições etc.

Ultimamente eles têm colocado temas polêmicos para levar o público a uma reflexão. Por exemplo:

a união de homossexuais, quando colocam de forma natural.

As novelas podem ajudar as pessoas a saírem das drogas. Ajudam as crianças.

Gosto da parte que mostra a prostituição, para as pessoas verem que não vale a pena esse tipo de

vida.

Serve para obter informações novas. Às vezes a gente fica sabendo alguma coisa pela novela, por

exemplo, saber como é a vida de um cego, que o Marcos Frota fez em uma novela [‘Páginas da

Vida’], que ele sofre discriminação, que tem dificuldade no dia-a-dia.

A telenovela, para os entrevistados, também ensina a lidar com situações inusitadas ou

inesperadas. Transmite ensinamentos, exemplos, para que eles possam agir de forma correta

frente a esse tipo de ocorrência.

Aprendo situações que posso passar. Passa na novela e já sei como se sair dessa situação.

Você não só pode visualizar o que aconteceu com você, e quem sabe se tiver outra oportunidade,

estar bem informado. Estar bem vivido com a situação que é demonstrada na telenovela.

A realidade da trama da novela pode te ajudar a tomar algumas decisões naquele momento que

você está vivendo, semelhante à novela.

Você aprende a lutar para conseguir alcançar seus objetivos, por influência de alguns personagens

que passam por dificuldades e conseguem vencer.
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Quando abordam seqüestros, ensinam a gente a preveni-los.

A gente vê e aprende algumas coisas que podem acontecer com a gente.

Fazem com que as pessoas reflitam sobre suas atitudes e maneira de pensar.

É um aprendizado que te ajuda nas situações do dia-a-dia (de relacionamentos interpessoais, de

características psicológicas, de atitudes).

Quando as pessoas vêem na televisão: drogas, assaltos, violência, acabam acreditando e tomam

mais cuidado.

A gente aprende alguma coisa que está por fora. Aprende como tratar o próximo. Tratar bem o

outro. A gente vê isso bem claro, o que às vezes não vemos no dia-a-dia.

Tem coisas na novela que você vê e sabe que acontece na realidade. Ensina sobre drogas, sobre

bandidos, favelas, e também tem muita coisa que é mentira. Mas o positivo é que ela passa a

verdade, ensina, dá exemplos.

Quando fala de assalto serve para as pessoas tomarem cuidado e não caírem em armadilhas de

desconhecidos e também não cometer crimes.

Há muitas referências com relação aos ensinamentos maniqueístas, característicos da trama

folhetinesca, mas também da ficção televisiva:

Abre a cabeça das pessoas para que elas possam tomar cuidado com o que é mostrado. Exemplo:

na novela atual [‘Vidas Opostas’] tem um mau-caráter que envolveu uma pessoa de bom caráter

e acabou indo preso – isso é para a gente ficar atenta com as amizades dos filhos.

O bonzinho sempre ganha e faz as pessoas acreditarem que sendo boas, elas podem ganhar também.

A importância de se esforçar, de ser honesto, pois o cara do mal sempre se dá mal. Sempre vai

preso ou morre.

Mostram pessoas do bem – o que é muito importante para a nossa vida. Mostram também muitas

coisas que são ruins, tipo assalto.

Dá dica para você não fazer o mal, de você se arrepender. Mostra gente perdoando a outra, e isso

é positivo.

Transmite bons exemplos para a vida no dia-a-dia, quando mostra que o crime não compensa.

A gente aprende que não pode ser tão ingênua, acaba como a Paula, de ‘Paraíso Tropical’, que

passa por boba.

Há novelas construtivas, que ensinam à pessoa a vida, a ter uma vida normal (...) quando uma

personagem passa por uma desgraça ela pode superar.

É bom para as crianças porque as ensinam a optar por vários caminhos que a vida tem e que as

telenovelas retratam de bom ou ruim. E para os adultos também.

Passam valores, ainda que simples, para a grande massa da população, como coragem, determinação.

A importância de ser honesto, de se esforçar.

Outro aspecto interessante é a oportunidade de entrar em contato com temas pouco

conhecidos e quase nunca divulgados, aprender a lidar com o preconceito, principalmente, racial,

socioeconômico e sexual:
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Mostra os preconceitos, as diferenças de classes.

Quando colocam homossexual para mostrar e para refletir.

Falam do preconceito racial, socioeconômico, sexual, que existe nos dias de hoje, no dia-a-dia.

Eles informam como devemos nos comportar positivamente sobre o preconceito em geral.

Focam bastante o trabalho de preconceito. Isso é bom para educar o público a não ter preconceito

racial, sexual e socioeconômico.

Mostra outra coisa, um outro lado, que não faz parte do cotidiano da gente, como preconceito e

violência, que faz você parar e refletir sobre o assunto.

Ensina as crianças a não ser racistas. As crianças aprendem a ser educadas, com algumas novelas

e minisséries. Chegar aos lugares e ser educada com os mais velhos e com os professores.

Alerta as pessoas que existe racismo, drogas, homossexualismo, prostituição. E que de alguma

forma a gente tem que lidar contra os preconceitos e conviver melhor com as diferenças.

A Globo apresenta temas (racismo, preconceitos, prostituição e homossexualismo) e isso esclarece

a população.

As telenovelas relatam os problemas como preconceito racial e, em geral, ensina a combatê-los.

Acho que a telenovela contribui como formadora de opinião. Acho que quando as telenovelas

focam um tema de maneira construtiva é importante para a população, porque quebra preconceitos.

Algumas das novelas colocam fatos que aconselham e abrem o olho das pessoas com relação a

alguns temas, como, por exemplo, novelas que falavam do mau-trato dos idosos, dos cegos, dos

deficientes, da desigualdade social, do racismo e do homossexualismo.

Problemas relacionados a drogas e alcoolismo também são freqüentemente lembrados pelos

entrevistados, quando propõem a telenovela como uma forma educativa de combatê-los e orientar

a evitá-los:

O lado bom é quando comentam sobre drogas, quando falam sobre discriminação racial, social

também, e mostram para o povo essas coisas. É uma forma de conscientizar.

As novelas podem ajudar as pessoas a saírem das drogas, ajudam as crianças (...) aquela que tinha

uma menina drogada, para ninguém seguir o exemplo.

As mensagens que são passadas procuram conscientizar as pessoas sobre drogas, violência etc.

Sempre que acontece um problema desse tipo, eles abordam na novela para esclarecer.

Ensina a não fazer coisas erradas, como drogas, bebidas e gravidez.

Mostra o lado negativo do álcool e das drogas para os jovens.

A gente vê que tem muita corrupção e drogas em geral. Vejo a honestidade. Alguns se envolvem,

outros não, com a corrupção.

Tem algumas cenas que ficam como exemplo, com relação a drogas, para você não mexer com

essas coisas e prestar atenção com quem anda.

Nas novelas eles ensinam para a gente sobre problemas relacionados com o álcool, com drogas,

que a gente não deve beber quando jovem.
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Os assuntos relacionados com alcoolismo e drogas abrem, para o público, possíveis formas de

tratamento e aceitação pela família.

Aprender algo, quando mostram o uso de drogas e um policial vai lá impedir esse uso. Isso ensina

as pessoas a evitarem as drogas.

Ajuda a voltar a estudar quem vive no mundo das drogas. Mostram eles praticando esportes.

Alguns enredos que enfocam problemas sociais e que nos mostram soluções para problemas

sociais, como drogas, como devemos fazer.

Também as situações de saber como tratar os problemas de saúde são recorrentes nas falas

dos respondentes. Através da telenovela, os entrevistados afirmam receber orientação de

tratamento e cuidados especiais, alertando para as que são desconhecidas ou para as possíveis

prevenções:

Quando ela abrange muitas doenças, fala de doenças, coisas assim. Tenho para mim que o povo

brasileiro é esquecido dessas coisas.

Abre os olhos das pessoas para coisas que estão acontecendo de fato, como violência e também

sobre muitas doenças que existem e a população desconhece.

Acho que as informações servem de orientação para os jovens: sexo na adolescência, doenças,

preconceitos.

Quando passa sobre doenças, sobre câncer, HIV, ensinam como cuidar.

Quando dá ênfase a vários tipos de doença que na mídia não se fala.

Ensina as pessoas, por exemplo, a doar sangue, sobre vacinação. Tem cenas que mostram isso. É

um incentivo às pessoas.

A maioria delas tem sempre uma mensagem educativa, ou falando sobre drogas, sobre doenças,

como a Síndrome de Down, como teve da outra vez, sobre preconceitos de qualquer forma para as

pessoas que estão assistindo possam mudar de pensamento, de opinião.

Quando falam de saúde e segurança, acho que é fundamental. Traz melhoria e discussão sobre a

situação atual. E aí melhora a situação e traz conhecimento para as pessoas.

Ensinam algumas coisas, como, por exemplo, não ter preconceito com quem tem Síndrome de

Down, como passou na última novela [‘Páginas da Vida’].

Acabam expondo problemas que a sociedade faz vista grossa, como o caso da garotinha com

Síndrome de Down, e que de alguma maneira faz com que a sociedade aceite essas coisas.

Gosto de ‘Malhação’, porque ela ensina os jovens, ela mostra que a utilização de drogas é ruim.

Ensina a usar pílula e preservativo.

Mesmo os aspectos comuns do cotidiano, mostrados na telenovela, servem como exemplos

de vida e de orientação para os problemas pessoais e/ou familiares:

Os fatos que colocam na novela fazem as pessoas pensarem, por exemplo, brigas em família,

fazem que as pessoas reflitam sobre sua maneira de pensar.

Ensina a pessoa a conversar e dar valor ao que ela tem em casa. Ensina a conviver com as pessoas,

se entender melhor com as pessoas.
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Tem muitos fatos que a novela mostra que ajudam os pais a se relacionarem com os filhos, e a

esposa com o esposo, porque o casal tira exemplo da novela.

Ajuda os pais a terem coragem de conversar com os filhos sobre drogas, sexo e preconceitos. E

através da novela se abrem muitos debates.

Te dá uma outra visão sobre algum fato semelhante ao que você possa estar vivendo, podendo te

dar idéias para solução de algum problema.

A gente fica mais alerta na educação e limitação dos filhos, por exemplo, mostram gravidez

indesejada.

A telenovela serve inclusive de orientação de conduta e de comportamento. Alguns

entrevistados mencionaram que aprendem como devem agir em determinadas situações sociais:

Tenta passar valores: ser bem-educado, não ser rabugento, como se comportar quando vai pedir

um emprego, quando vai comer em um restaurante.

Ensinam como as pessoas devem se comportar. Exemplo: como tratar idosos.

Faz a gente ficar mais ligado no mundo, ensina a conversar e expressar sentimentos.

É bom para tirar alguns exemplos para a vida. Você aprende com as novelas sobre moda,

comportamento.

Aprender coisas novas: etiqueta, comportamento. Aprender sobre o caráter das pessoas.

Se aprende de tudo ao ver novela, como se comportar, por exemplo, uma novela que tem aula de

etiqueta. Uma pessoa que tem vontade de aprender... e muitas coisas servem de exemplo, como

ver uma pessoa fazendo algo ruim, errado, e a conseqüência do ato dela serve de experiência para

as pessoas refletirem e não fazerem aquilo.

Ela ensina a conhecer como as pessoas se comportam, as atitudes quando elas têm dinheiro, o que

são capazes de fazer com o dinheiro.

A gente aprende a falar corretamente. Como eu tenho dificuldades para falar, acho que aprendo

através da telenovela a falar melhor.

Há ainda o aspecto, destacado pelos entrevistados, de as telenovelas servirem como fonte

de conhecimento e mesmo despertarem interesse sobre fatos ou lugares que eles não teriam

oportunidade de conhecer:

Ensina boas maneiras sociais, países diferentes, locais do Brasil que a gente não conhece.

Mostra nosso país, nossos estados bonitos, que acabamos conhecendo. E fazem a gente querer

visitar. E tem muitos que nem sabem que existe aqueles lugares no nosso país, que nem imaginam

que existe esses lugares.

O fato é que a telenovela traz informação e tem credibilidade junto ao público. O que é

transmitido é bem aceito, como manifestam muitos dos entrevistados:

Contribui como informação: quando você vê na novela, você considera que aquilo começa a ser

aceito na sociedade.

São ensinamentos de boa índole.
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Bons ensinamentos, como ser humanitário e, às vezes, elas são educacionais.

Informa a gente sobre alguns assuntos ou, pelo menos, esclarece mais sobre assuntos que a gente

conhece pouco.

Ensina a mulher a se cuidar. Mostra a realidade da vida, a falsidade das pessoas, o egoísmo.

Mas não são só coisas boas que a telenovela transmite, há muitos aspectos negativos que

são mostrados ao longo da trama, fazendo com que o público aprenda, se conscientize dos

problemas e, em conseqüência disso, tome atitudes para resolvê-los:

Ela ensina tudo: o certo e o errado. Ela mostra vilões e mostra o caráter 100% das pessoas.

[‘Vidas Opostas’] mostra a consciência da marginalidade das ruas, como crimes, tráfico de drogas,

seqüestros, bandidagem no geral, corrupção.

Às vezes incentiva uma pessoa a denunciar uma agressão, que antes de ver na novela não sabia

que tinha lei para isso. Por exemplo: Lei Maria da Penha, contra maridos que espancam suas

mulheres.

Conscientiza que existem centros de recuperação de drogas e incentiva as pessoas a procurarem

ajuda.

Mostra muito a ganância das pessoas, que só se preocupam com os bens materiais e se esquecem

de Deus.

Serve para acordar a população e trazer temas para discussão na sociedade.

É bom porque a gente aprende mais coisas, tanto em safadeza, como em coisas sérias.

Informa sobre os problemas na saúde e na educação: falta de remédios, de bom atendimento,

falta de professores com bons salários. Alerta até os políticos que não querem ver esses problemas.

Alguns respondentes destacam o caráter pedagógico desse produto televisivo, que, mesmo

sendo ficcional, transmite informação cultural:

Ajuda no desenvolvimento cultural das mulheres.

Você se atualiza com a parte artística e cultural.

Retratam fatos que esclarecem alguma coisa (...) esclarece o público politicamente.

Enquanto outros destacam o papel de conscientização, haja vista a telenovela apresentar,

ao longo da trama, a exploração e disseminação do lado ruim da sociedade que muitas vezes fica

velado:

Eles acabam expondo problemas que a sociedade faz vista grossa.

Pode dar pistas de ver discursos que estão estabelecidos ou não. Quando você vê na novela, você

considera que aquilo começa a ser aceito na sociedade.

A novela mostra que existe um mundo ruim, com pessoas ruins. Esse é o foco.

Porque ensina coisa como educação moral, o que é bem positivo. Tem uma novela que falava

sobre isso, a da Camila [de ‘Laços da Família’].
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Para os respondentes, a telenovela tem uma função educativa e informativa, não só para o

público telespectador, mas para a sociedade como um todo, que acaba acompanhando o desenrolar

da trama mesmo sem dedicar assistência direta a esse tipo de programa televisivo.

No dia seguinte as pessoas ficam comentando no trabalho sobre o que aconteceu, é assunto. Por

exemplo, aquela novela que tinha uma menina drogada é um exemplo de ver e não seguir aquele

exemplo.

O papel social que a telenovela exerce na vida das pessoas pode explicar o tempo dedicado

e os altos índices de audiência.

“Pois a novela é o gênero dramático em que o Brasil melhor se saiu. Nele não ouvimos discursos:

presenciamos situações. A dramaturgia funciona mais que a palavra seca. Daí seu alcance social.

Por isso é errado dizer que a TV não educa. Ela varreu preconceitos de costumes” (RIBEIRO,

2000, in: RIBEIRO, 2004: 23).

Com essas menções podemos perceber que a telenovela ocupa, para muitos dos respondentes,

o papel da educação informal, que corresponde à educação formal impossibilitada, fator restritivo

ao público residente na metrópole paulistana. Além disso, orienta para questões pessoais e coletivas,

ajuda os pais a lidarem com seus filhos e indica possibilidades de aprendizagem para quem não

tem outras opções de orientação e de aquisição de conhecimento. São os múltiplos discursos

presentes no cotidiano da metrópole paulistana, distinta de outras pela sua própria composição

sociocultural, que explicam em parte esses vários fatores ressaltados pelos entrevistados. Esses

aspectos foram anteriormente estudados pela pesquisadora Motter (2000-01: 78):

“Ao trabalhar com os discursos presentes no amplo universo social, marca-se sintonia,

simultaneidade, cumplicidade no compartilhamento de referenciais capazes de assegurar a

interação entre os sujeitos da comunicação, situados em diferentes lugares sociais.”

As pessoas envolvem-se com a trama ao ponto de se orientarem e conduzirem o curso de

suas vidas e de suas próprias ações. Fica claro que a telenovela traz informações, educa, mas

também é um momento de relaxamento e distração, como tratamos no próximo item.

4.5.2  Entretenimento Acessível: Passatempo, Diversão

O fato de a telenovela servir como passatempo, diversão, é o segundo fator que teve mais

citações por parte dos respondentes (39,4%). Para muitos, não ter outra coisa para se distrair,

passar o tempo, é a essência da conquista de público para esse tipo de programa:

É um passatempo, a gente se distrai, a gente se diverte.

Porque é uma diversão. A gente vê, sente, se interessa.

É um passatempo. É um entretenimento muito bom.

Entretenimento. Serve para distração, lazer.
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É interessante, divertido, distrai a gente.

De positivo tem o fato de você poder se distrair, se entreter, se divertir.

É um entretenimento suave.

Distração, ocupa o tempo vendo algo interessante.

É uma diversão. Me distraio, me faz rir,  passo o tempo.

É uma distração para mim e também uma forma de entretenimento.

Merece destacarmos as menções dos respondentes que assistem às telenovelas como uma

forma de fugir dos problemas e de esquecer a realidade, embora seja importante tratar de

aspectos reais, como abordamos no item anterior. A telenovela serve como um relaxante e traz

conforto ou compensação pelas dificuldades enfrentadas durante todo o dia:

A gente viaja, se distrai, faz a gente esquecer os problemas do dia-a-dia ou do decorrer do dia.

Você relaxa, sai da realidade. Por esse período que você assiste à novela, não pensa nos seus

problemas.

É uma forma de relaxar, de apagar um pouco a correria do dia-a-dia.

É uma forma de diversão, as pessoas têm necessidade de sair um pouco de sua vida, do seu

cotidiano. A gente tem necessidade de sair da realidade. Ao mesmo tempo diverte e sai um pouco

do mundo dela.

É uma distração, um tipo de lazer. Faz você sonhar um pouco, sair da realidade.

Acho que você relaxa, esquece da realidade, entra na ficção, relaxa.

Tira a gente das preocupações da vida, do dia-a-dia sufocante, distrai.

Eu acho que é uma distração. Para a gente sair desse mundo louco, a gente se distrai na hora da

novela, entra no mundo da novela e fica ali.

É uma distração. Você chega em casa, assiste a novela, distrai.

A telenovela também serve como descanso, para que os telespectadores relaxem depois um

dia atribulado e tenso, ritmo próprio da metrópole paulistana:

É positivo porque descanso um pouco.

Acho que me distrai um pouco. Às vezes estou muito pra baixo, muito triste e aí assisto à novela,

entro nela, esqueço de tudo, me distraio.

É uma distração pra quem já teve ‘stress’ o dia inteiro. Você já está com a cabeça cheia, não vai

querer ver jornal. Você vê a novela, que não precisa necessariamente que você esteja sentado na

frente da TV e vai fazendo algumas coisas enquanto ela está passando (jantar, por exemplo).

Distrai, relaxa do dia-a-dia, é uma diversão para quem fica em casa.

A gente se distrai, tira o estresse do dia-a-dia, naquela hora você esquece os problemas que está

enfrentando.

Distrai, relaxa depois de um dia de trabalho.

É uma distração, eu relaxo com as novelas. Para mim, me distrai do dia-a-dia.
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É uma distração que faz com que as pessoas esqueçam seus problemas, pelo menos por alguns

minutos.

Distrai a cabeça, não penso em nada, esqueço os problemas da vida.

Entretenimento. É divertido eu assistir novelas, é uma distração, é relaxante.

É uma atração, um momento de descontração. É um prazer ver telenovela.

Para alguns, a diversão em assistir a telenovelas traduz-se em momentos de alegria, faz

esquecer as coisas tristes e ruins. Isso se traduz em momentos de prazer:

A pessoa se distrai, se diverte, esquece os problemas, esquece da dura realidade.

A gente se distrai na hora da novela. Quando a gente está tensa, faz a gente ficar alegre.

É bom para relaxar, dar risada, principalmente quando você está estressado.

É uma distração, você passa algumas horas aliviando a cabeça.

É divertido e como tem novelas que são engraçadas, você dá muitas risadas e suaviza seus problemas.

Você esquece os problemas que tem, te deixa mais sossegado.

É divertido assistir. As novelas da Globo, das 19 horas, são divertidas e alegres.

Alguns respondentes comentam que assistir a telenovelas serve para distrair e não exige

vigilância, é uma ação simples, que não requer esforço mental nem merece muita atenção, como

acontece na assistência a outros programas televisivos. Embora possa nos parecer algo ruim, é

um alívio frente às adversidades do dia-a-dia:

Você não precisa necessariamente estar sentado na frente da TV, pode fazer algumas coisas enquanto

está passando, jantar.

Para mim é só um entretenimento. Pura distração: sentar e ver nada.

Acho que tem gosto pra tudo. As pessoas que gostam de novelas acham que estão se divertindo e

distraindo. É um horário que elas guardam para isso: para parar e relaxar e só pensam naquilo

naquele momento.

Dá uma distração até o sono chegar.

É uma forma de se distrair sem ter que pensar muito, não exige tanto de você: se você assistir 2

ou 3 capítulos, pode ter uma base do que vai acontecer.

Distrai a cabeça da gente e não demora muito tempo para terminar, como filmes. Te deixa

relaxado, sem pensar nos seus problemas.

Para alguns entrevistados, além de a telenovela ser concebida como entretenimento e

diversão, pode possibilitar o diálogo, servindo de pauta de discussões e de aproximação entre os

familiares e amigos:

É um grande entretenimento, no sentido de que no dia seguinte as pessoas ficam comentando no

trabalho sobre o que aconteceu.

Vejo para ter o que comentar com as amigas de trabalho.
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Há quem indique a telenovela como uma forma de entretenimento para quem não tem

nada para fazer ou alguém para dialogar, ou seja, serve para aliviar a solidão urbana:

Quando não estou fazendo nada, não tenho nada para fazer, aí vejo novela.

Distração para quem é sozinho, como senhoras.

É um passatempo pra gente que é sozinha. É um divertimento para a gente.

Passa o tempo. Distração. Gosto de ver as roupas e os cabelos da mulherada.

Vale a pena destacarmos que alguns respondentes associam a condição de assistir a telenovelas

como uma opção válida para quem não tem outra forma de lazer:

Para mim é um passatempo. Não tem nada melhor pra fazer: assisto a novelas.

Serve para passar o tempo, ou seja, quando você não tem nada para fazer, senta e vê um pouco de

novela.

Entretenimento. Se não tem o que fazer, vou assistir à novela. Distrai, passa o tempo.

Quando não tenho nada para fazer assisto à novela e me distraio.

Entretenimento, por falta de coisa melhor para assistir e desculpa para minha mulher não me

pedir ajuda, porque digo que estou assistindo novela.

É bom para passar o tempo e não ter que dormir cedo.

Para alguns é uma forma de contato com a família, um tempo de aproximação com os

familiares:

Para me distrair, fazendo companhia para minha mãe que assiste.

Une a família – é o horário em que todos estão em casa –, pois é uma atividade que podem realizar

juntos.

Reúne a família.

Faz as pessoas ficarem mais tempo com a família do que na rua que tem muita violência.

Podemos considerar que essas menções destacadas evidenciam que a telenovela serve como

uma forma de entreter os telespectadores, mas também de abstraí-los da dura realidade da

metrópole, que é apresentada em outros programas televisivos, como o telejornal.

Para mim é apenas uma distração, ou seja, você sai da realidade um pouco. Por exemplo: você vê

o jornal e depois vê a novela, você esquece um pouco da dura realidade que acabou de assistir

no jornal.

Alguns respondentes colocam a telenovela como um passatempo “alienante”, sem qualquer

pretensão ou possibilidade de diálogos. No entanto, eles  assistem a ela e comentam:

É só uma distração, porque não acrescenta nada em minha vida.

Serve para só passar o tempo, nada mais.

É só um entretenimento. Você vê algo simples, engraçado, para passar o tempo.
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E essa forma de distração é muitas vezes mencionada como um ato comum a outras

pessoas. Embora saibamos que falar em terceira pessoa não exclui o enunciador do discurso,

alguns respondentes se preservam, colocando-se à parte dessa situação:

Você se distrai.

Serve para divertir as pessoas.

Serve mesmo como uma válvula de escape, para deixar os problemas de lado e aproveitar

de um tempo de lazer descompromissado, que não exige muito esforço mental ou atenção, como

dissemos. No entanto, há menções que evidenciam o hábito, já enraizado na sociedade paulistana,

que é o de assistir a telenovelas:

Para mim é distração. É importante porque fico ansiosa para assistir o próximo capítulo.

Às vezes você trabalha o dia todo, chega em casa cansado, liga a TV e assiste a novela para se

distrair e se a novela é boa, você assiste sempre.

O fato é que as pessoas assistem à telenovela, mesmo sem saber explicar direito o porquê

desse hábito na dinâmica de suas vidas:

Não sei se só assisto por distração. Não sei mesmo.

O que fica também evidenciado é que as telenovelas conquistam pela forma da narrativa, há

sempre aspectos reincidentes, como o par romântico, já que as pessoas precisam desse alento, ou

se podemos chamar de “tranqüilidade” – algo que traz paz interior para os anseios humanos.

A novela te remete para o lado romântico da vida, te relaxa, você fica mais tranqüila.

Por servir de distração, apresentamos algumas menções que destacam as telenovelas que

lidam com o humor. Já citamos as falas dos respondentes que entendem esse produto como

entretenimento, mas houve quem a tratasse como pura diversão, por fazer suscitar o riso, ou

seja, trazer a comédia para dentro dos lares paulistanos:

As pessoas gostam de comédia, gostam de rir, é bom relaxar, dar risada, principalmente quando

você está estressado.

É cômico, quem não gosta de rir do outro, todo mundo passa por situação cômica.

As novelas de comédia prendem a atenção da gente, divertem. É uma distração.

Fica feliz e alegre por causa dos personagens engraçados que distraem. É humorístico também.

Faz a gente rir, passa o tempo. Quando a novela é boa, fico com saudades e quero que passe de

novo.

Traz felicidade. Dou muita risada.

Também o fato de ser engraçada reflete em parte a necessidade que os respondentes já

haviam expressado em ter algo para se divertir, se distrair. Tudo isso é uma forma de amenizar

os problemas cotidianos:
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Só quando a novela é tipo comédia, você dá risada, aí é bom. Descontrai a pessoa. O positivo é

quando a novela é alegre. O cara chega no bar e vai comentar...

Como você já tem uma vida dura, o importante é você assistir uma coisa engraçada, divertida.

Que fale de coisas engraçadas que acontecem realmente no cotidiano.

Que faz dar risada. Você deixa o ‘stress’ pra lá.

É divertido. Tem novelas que são engraçadas, você dá muitas risadas e suaviza seus problemas.

Podemos perceber que ao mesmo tempo em que as pessoas mencionam ter necessidade de

fugir dos problemas, há também preocupação em reconhecer na ficção um pouco da realidade,

como já discutimos em item anterior, mas desde que esta traga um pouco de diversão.

Dar risada, espairecer, às vezes você passa por situações que passam na novela, porque é cômico.

Quem não gosta de rir do outro? Todo mundo passa por situações cômicas, é isso: distrai, relaxa

depois de um dia de trabalho.

Distraem a gente. A gente ri das palhaçadas que acontecem com os personagens.

É uma distração, porque muitos personagens são engraçados, principalmente quando a novela

tem um tema de comédia. Então, como você já tem uma vida tão dura, o importante é você

assistir uma coisa engraçada, divertida.

Você tem algo simples, engraçado para passar o tempo.

Entendemos, assim, que a telenovela pode amenizar os problemas cotidianos na vida dos

telespectadores entrevistados. Pode não ajudar a resolver as dificuldades do dia-a-dia, mas

traduz uma espécie de relaxamento e distração. Ribeiro (2000, in: RIBEIRO, 2004: 23) também

comenta o fato de a telenovela ter mais ênfase com a comédia:

“Mas em matéria de costumes a TV fez há muito tempo uma opção pela melhora. No humor, o elo

mais fraco da sociedade é ridicularizado. No noticiário, é ignorado. Na novela, porém, ele é

valorizado. Em que pesem seus problemas, a novela é o gênero de nossa TV que melhor exprime

um ideal de justiça e um sonho de felicidade.”

Complementando, os respondentes mencionaram a telenovela como uma forma de

entretenimento de baixo custo, o que favorece aos que não têm condições financeiras para outro

tipo de diversão:

Serve de distração para a gente que não tem vídeo.

Serve para divertir as pessoas que às vezes não têm dinheiro para outro tipo de diversão.

Alguns entrevistados destacam a conformidade com esse tipo de lazer cultural, pois preenche

as necessidades culturais do público telespectador:

É entretenimento: não dá para ir ao teatro, então você assiste novela.

Há quem busque diversão no cinema, no teatro, mas a televisão é a forma mais próxima, mais

barata.

Por causa que a gente se distrai, porque a gente não sai de casa.
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O interessante é que alguns entrevistados destacam que, embora haja um aspecto cultural,

têm consciência de que a qualidade é baixa, consideram-na como um produto inferior. Serve

para “quem não lê nada”, porque estes têm pouca informação para fazer reflexões e opinar:

Para quem não lê nada, pelo menos ali ela tem contato com alguma cultura (embora de baixa

qualidade).

A telenovela faz parte dos produtos culturais típicos dos brasileiros, apesar de ser considerada

como um produto com menor qualidade ou ser vista por muitos como apenas uma forma de

passar o tempo, como entretenimento:

Entretenimento de baixo custo.

Vejo como um entretenimento barato e uma maneira de aliviar a tensão do dia-a-dia.

Porque a gente quer se distrair, porque a gente quase não sai de casa e vendo as novelas a gente

passa o tempo.

Como destacamos da fala de Ribeiro (2002, in: RIBEIRO, 2004), a televisão já faz parte da

vida dos residentes na metrópole paulistana. Capaz de unir indivíduos de tão distintos hábitos e

costumes, continua a ser acompanhada diariamente por mais de cinqüenta anos até nossos dias.

O que desejamos mostrar nesta pesquisa são esses aspectos que mantêm a permanência desse

produto, explicada pelos altos índices de audiência – ao menos até hoje. É bom esclarecermos

que esses índices de audiência não significam qualidade do produto, apenas indicam uma necessidade

psicológica ou de lazer imediato.

Como apontamos em capítulo anterior, há fortes indicações de a telenovela apresentar

sempre o mesmo ou reiterar aspectos da vida urbana, como destacam Ortiz, Borelli e Ramos

(1989). Mas, mesmo se apoiando na realidade como fator de distinção dos demais produtos

ficcionais televisivos (MOTTER, 2000-01; 2003a; 2003b), dificilmente perderá o caráter de diversão

e entretenimento, como parte dos hábitos de lazer comuns aos residentes da metrópole – fator

considerado pertinente dentro do espectro televisivo (TRIGO, 2003).

O próximo item abordará com mais detalhes o compromisso com a realidade e com o

cotidiano.

4.5.3   Registro da Realidade, do Cotidiano

Outro aspecto mencionado por 36,5% dos respondentes foi o fato de a telenovela registrar

a realidade, o cotidiano das pessoas. Como já citamos, a telenovela brasileira tem características

próprias, uma delas é basear-se na realidade, dando veracidade às cenas e às tramas que são

apresentadas, o que ajuda a transmitir credibilidade e confiança no que está sendo mostrado.
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Mostram coisas que acontecem de verdade.

Muita coisa que passa é a realidade.

Passam algumas situações reais.

Mostra bastante coisa que acontece no dia-a-dia.

Passam fatos, realidades, coisas que podem acontecer com as pessoas.

Tem algumas novelas que mostram a realidade, o dia-a-dia das pessoas. A vida como realmente é,

o que acontece de fato.

A gente vai tomando conhecimento da vida, do dia-a-dia, porque as novelas falam de fatos reais.

Serve para ver o exemplo de coisas do cotidiano, da vida da gente.

Esclarece muita coisa da vida real, o momento que estamos vivendo.

Tem partes que mostram a realidade da vida. A gente vê o que acontece no dia-a-dia da vida.

Trazem fatos da realidade, coisas que acontecem com o vizinho. Você vê que aquelas coisas

acontecem na real.

Na realidade, elas mostram que as coisas que acontecem na novela, também acontecem na vida.

É positivo quando você assiste uma novela e aquela novela está voltada para a realidade.

Tem muitas novelas que mostram a realidade, é positivo porque ensina bastante coisa.

As pessoas reconhecem a importância da ficção televisiva não se prestar a demonstrar

fatos inverossímeis ou irreais:

São coisas do cotidiano em forma de ficção. São fatos reais da vida.

A telenovela (...), às vezes, se baseia na vida da gente como tem que ser.

Demonstram ao público fatos que acontecem no dia-a-dia.

Coisas que acontecem realmente no cotidiano e situações reais que as pessoas passam.

Eu acho que a Globo, em suas telenovelas, transmite situações atuais.

Quando a novela é moderna, mostra casos que estão acontecendo no momento.

Algo muito recorrente foi também o fato de a telenovela abordar as questões concretas,

comuns às pessoas entrevistadas, portanto, aos moradores da cidade de São Paulo:

Retratam fatos da realidade que não divulgavam.

Só é positivo quando baseada em fatos reais.

Passa a realidade da vida, do momento.

A atualidade do que estão passando, retratam fatos reais.

Existe muita história da vida real, que mostra somente o cotidiano.

Mostra a realidade do dia-a-dia, mostra o que acontece mesmo.

Às vezes traz coisas da realidade, pode te dar dicas, tipo um exemplo para você.

Tem novelas que ensinam a realidade da vida. Certas coisas e ocasiões que acontecem nas novelas,

acontecem na vida real.

Transmitem o que acontece no dia-a-dia com a gente, independentemente da época.
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Podemos evidenciar os fatos reais com mais detalhes, nas falas a seguir, que destacam

inclusive os problemas apresentados ao longo das tramas ficcionais:

Os fatos que acontecem também na vida real, retratam as vidas das pessoas nas novelas.

Retrata a realidade da vida, o que vivemos e o que realmente acontece na sociedade, como

violência, seqüestros, crimes.

Mostra a realidade do dia-a-dia como em ‘Vidas Opostas’, que mostra a realidade do Rio de

Janeiro, com crimes, tráfico de drogas, seqüestro, a bandidagem no geral.

Às vezes, os fatos mostrados são tão compatíveis com a realidade, que os respondentes

destacam problemas atuais que estão sendo contemplados nas narrativas:

Enfoque de situações atuais. Tratam de frente de situações desconhecidas, de problemas da

atualidade, por exemplo, crianças desaparecidas, leucemia.

Mostram situações do cotidiano, das coisas que estão acontecendo no momento. Assuntos como

drogas, racismo e homossexualismo.

Mostra a nossa realidade: assaltos, mortes.

Devido à novela basear-se na realidade, em fatos concretos, alguns entrevistados destacaram

características comuns na ficção televisiva: além do maniqueísmo, que já exploramos, as diferenças

de classes existentes na sociedade (ricos e pobres). Para esses telespectadores, assistir a telenovelas

ajuda a entender o que se passa no Brasil.

Acho que a novela pode proporcionar várias realidades. A novela mostra pra mim, desde uma

pessoa rica, como é o cotidiano dela, como é a vida daquelas pessoas que se tratam bem, assim

como das que moram na periferia, que passam muita dificuldade. Então acho que isso ajuda ter

uma noção do nosso país, de como as coisas funcionam.

A maioria delas mostra a realidade, o que acontece com todas as pessoas, o que acontece no

mundo. É positivo para as pessoas verem como é. O que as telenovelas mostram não é o lado bom

das pessoas, é o lado ruim das pessoas. Esse é o foco sempre.

Passam a realidade dos fatos do que está acontecendo no momento: a falsidade, a inveja, a ira, a

luxúria que faz parte da vida das pessoas, e isso é bom porque as pessoas ficam mais atentas de

como são.

Ou mesmo quando tratam de doenças, drogas, violência, como abordamos no item anterior,

esses aspectos também refletem a real condição dos habitantes na conturbada dinâmica da

cidade de São Paulo:

Ver debates sobre doenças (câncer), sobre seqüestros, assassinatos, sobre a realidade nas tramas.

Às vezes aborda fatos da realidade, como aquela personagem que estava com câncer.

A retratação de coisas da vida real: as drogas, os bandidos, as pessoas boas.

Para alguns respondentes, os aspectos da realidade presentes nas telenovelas servem de

alerta à população para questões que passam despercebidas, mas deveriam ser consideradas por

todos para uma vida melhor.
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Fazem críticas à sociedade, por mostrar um lado que a população não conhece.

Elas mostram fatos reais de uma realidade que a gente não vê.

Faz a gente ficar mais ligado no mundo.

Te dá mais experiência no acontecimento exposto da vida real.

Abre a mente para vermos alguns fatos que estão ao nosso lado e não vemos.

Abre os olhos das pessoas sobre coisas que estão acontecendo de fato.

Traz um pouco da realidade e faz você se questionar sobre problemas atuais.

O aspecto positivo é mostrar a realidade, é uma forma de ver mais o que está acontecendo com

a nossa vida, porque às vezes a gente não quer enxergar a nossa realidade.

Muitas [telenovelas] mostram a realidade e despertam a gente para o mundo de hoje.

Os entrevistados reconhecem também que, por representar a realidade, ou seja, o dia-a-

dia da sociedade, as telenovelas precisam abordar todos os aspectos sem excluir as diferenças

socioeconômico-culturais, gênero ou faixa etária. É preciso que todos esses elementos estejam

presentes ou possam ser vislumbrados ao longo da trama. Ricos ou pobres, homens ou mulheres,

todos têm papel na narrativa, porque traduzem e representam o que de fato acontece na vida

real, no nosso caso, na metrópole paulistana:

A novela mostra desde uma pessoa rica, assim como as que moram na periferia. Acho que isso

ajuda a ter uma noção do nosso país, de como as coisas funcionam.

Quando mostra fatos reais, é bom pra gente saber como a vida é e como as pessoas são: que tem

gente boa e tem gente ruim, que uma pessoa é diferente da outra, que não se pode confiar em

todo mundo.

Mostra a desenvoltura no cotidiano das mulheres.

Além de retrato da metrópole contemporânea, pode corresponder ao perfil do cotidiano

brasileiro, aborda temas que refletem o país, já que se trata de um texto da nossa cultura:

Mostram temas que interessam à sociedade brasileira.

Resgata aspectos da identidade do povo brasileiro.

A novela mostra com clareza a monstruosa diferença social que existe no Brasil. Mostra favelas,

ricos, drogados etc. Mostra como existe preconceito e racismo no Brasil.

Tem muitas novelas que passam o que está acontecendo hoje no Brasil. Diversas situações que já

foram fato nos jornais. Acontecimentos que tiveram no país foram passados na novela. Então eu

acho positivo, porque muita coisa que a gente vê por aí, nas novelas acontece mesmo.

Positivo é uma novela que me chame a atenção, que tenha realidade, porque é uma coisa que está

acontecendo. Por isso que eu gosto de assistir aquela novela que está passando no canal 7, ‘Vidas

Opostas’, que mostra toda a violência que estão vivendo no Rio de Janeiro.

Gosto porque fala de assuntos polêmicos, fala o que estamos vivendo atualmente, coisas que não

sei que estão acontecendo, mas vejo na novela.
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Alguns ampliam o cenário ao afirmar que, além de mostrar a realidade brasileira, da

telenovela permite acompanhar o que está acontecendo no mundo:

Mostra a realidade do que está acontecendo no mundo afora.

Vejo a realidade que está acontecendo no mundo. Fico por dentro da realidade da vida.

Tem muita coisa que passa na novela, que, se você prestar atenção, vai ver que está acontecendo

na vida real, no mundo, no Brasil.

Os respondentes dão muita importância ao fato de a ficção televisiva não se prestar a

trazer histórias ou fatos irreais ou ilusórios, ou ainda a não incluir aspectos incompatíveis com a

realidade das pessoas, como demonstramos. A trama bem construída deve incluir fatos concretos,

passíveis de acontecer a qualquer um dos telespectadores.

Às vezes, se baseia na vida da gente (como tem que ser), então são ensinamentos de boa índole.

Quando passam coisas da realidade, do dia-a-dia das pessoas, quando não é muito fantasioso,

quando mostram cenas que acontecem de verdade.

São coisas do cotidiano, coisas que são colocadas na forma de ficção, mas são fatos reais da vida.

Mostra uma coisa do dia-a-dia, não é uma coisa fantasiosa como alguns filmes que você vê que são

superirreais.

No item anterior apresentamos aspectos ligados à telenovela como educativa e informativa.

Aqui isso fica mais evidenciado, quando as menções recuperam o tratamento da realidade que é

mostrado nas tramas:

Quando a novela retrata a realidade do cotidiano é bom, tanto para as crianças, quanto para os

adultos.

É como se fosse a realidade da vida, então é positivo, porque você está recuperando o que é

passado, o que já aconteceu com a pessoa, então transmite alguma coisa.

Eu vejo que a televisão fala através das novelas. O positivo é o que ela passa de verdade.

As pessoas encontram verdade no que assistem.

Esses aspectos têm significados e deles se incumbem os autores, enunciadores de todos os

discursos, como definem os respondentes:

Os escritores conseguem atentar as pessoas sobre as situações do cotidiano.

Eles [os autores] passam a realidade em várias situações.

Os autores propõem coisas, temas, que chegam até as pessoas e as fazem pensar.

O que estamos defendendo é que essa autoria, esse enunciador tem nome e sobrenome,

embora muitas vezes tenham vários nomes e sobrenomes – trabalham em equipes –, mas servem

para reiterar o que está presente na metrópole, na vida dos telespectadores entrevistados, pois a

telenovela brasileira apóia-se na vida, como resume um dos entrevistados:

A novela em si, copia a vida, mostra a realidade da vida.
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A telenovela traz à tona não só problemas da realidade, fatos passíveis ou não de acontecer,

mas traduz a linguagem que o público entende e responde assertivamente pela própria relação

que estabelece com ela. Da mesma forma, Motter (passim) trabalha a relação ficção e realidade,

que ora se confundem, ora se distinguem, evidenciando características de um personagem, de

uma situação, na tônica das relações que são estabelecidas ao longo da trama.

Acho que são mais os fatos reais que têm, às vezes, ali com algum personagem.

Mas a constatação de a telenovela espelhar e trabalhar a realidade, em contraposição à

pura ficção, não a exime de apresentar cenas bonitas, cenários imaginários, que convidem o

“leitor” a adentrar o bosque da ficção povoado pelo sonho, pelo lúdico, já que um dos seus

ingredientes originais de maior potencial é exatamente ser uma obra de ficção e ter, assim,

licença para dispor desses elementos que acionam mecanismos, que permitem a “livre” fruição

de uma narrativa contemporânea. Esses elementos que caracterizam a telenovela são marcantes

para o público telespectador entrevistado, que consegue salientar esses aspectos frente aos

demais que estão sendo expostos:

[As telenovelas] Mostram cenas bonitas.

Mostram coisas bonitas, mostram a realidade da vida, mostram romantismo.

Ainda considerando a telenovela como espelho, a seguir, notamos a relação catártica dos

telespectadores com esse produto ficcional.

4.5.4  Efeito de Catarse

Outro aspecto muito citado (15,7%) pelos respondentes foi a atração que eles têm pelas

telenovelas, pelas tramas, pelos personagens. Embora saibam que se trata de programas ficcionais,

as pessoas relacionam essas narrativas com a vida real e o cotidiano comum às suas vidas:

[A telenovela] Mostra a vida como realmente é, o que acontece de fato.

Porque na vida real acontece muita coisa como nas novelas e por isso acho interessante.

As menções dos respondentes expressam muito da identificação que eles têm com as

narrativas e com os personagens apresentados ao longo da trama, com os quais eles convivem

por meses. Muitos citam a telenovela como parte da experiência de suas próprias vidas:

Tem coisas que me identifico com as novelas.

Me identifico com algumas situações.

Faz a gente se lembrar de coisas que aconteceram com a gente. Tem coisas que parecem da nossa

própria vida.

Eu vejo que nas tramas da novela, você vê cenas que parece que você já passou na sua vida, faz

parte da sua experiência de vida.
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Mostram um pouco a nossa vida. Mostram muito a ganância das pessoas, que só se preocupam

com os bens materiais e esquecem de Deus.

Tem situações que a gente se identifica e serve como auto-ajuda.

Se você prestar atenção, vai perceber que tem muito da vida real, como falsidade, pessoas que

dizem ser suas amigas e que na verdade não são.

Você sabe que aquilo pode acontecer com você.

Às vezes, se baseia na vida da gente, como ela tem que ser.

Mostra coisas que a gente vive, já passou e ainda vai passar.

Às vezes a trama que você está assistindo pode vir a calhar com algum momento que você está

vivendo e que você pode até contornar, conforme aquele negócio que você vê na novela. Te ajuda

a tomar algumas decisões naquele momento que você está vivendo, semelhante à trama da

novela.

A telenovela serve também de exemplo para resolver situações pessoais ou mesmo tirar

lições para suas vidas com a atuação dos personagens e no desenvolvimento das narrativas:

Me identifico com a história, com os personagens.

Dependendo do tema, a pessoa se identifica com a situação.

Prende a gente, envolve, causa curiosidade e também tem o envolvimento com os personagens.

É positivo. O caráter de alguns personagens que ficam marcados pela boa índole, fazendo nos

identificarmos com eles.

Passa algumas situações reais, onde me identifico com os personagens.

Às vezes até me identifico com personagens engraçados e interessantes, e também tem personagens

carinhosos que me identifico.

Dá bom ânimo, a gente faz parte da história. Me sinto personagem da novela.

As situações são apresentadas de forma natural, traduzem muito das situações concretas

da vida dos residentes na metrópole, o que faz com os respondentes se identifiquem com elas:

Aprendo situações que posso vivenciar. Passa na novela e já sei como me sair dessa situação.

Dentro da história aprendo lições de vida, a novela retrata várias situações que alguém pode estar

vivendo e você não tem conhecimento e pode vir a passar, aí já sei como lição.

Tem novelas que passam alguma coisa pra você, tipo uma história. Aí dá pra você ter uma idéia

do que você poderia fazer, dá dica pra você não fazer o mal, de você se arrepender...

A novela faz a gente pensar na família, dependendo da cena, e faz a gente cuidar melhor da

família.

Tem coisas que acontecem nas novelas, que acontecem na vida, por exemplo: jovens se drogando

na novela acontecem também na vida real, mulher que trai na novela, trai na vida real.

Um caso de seqüestro, por exemplo: isso é uma verdade que acontece com as pessoas e pode

acontecer comigo também.
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Alguns entrevistados transferem a terceiros, para não se comprometerem com o que estão

afirmando, embora não o eximam desses comentários. Como já dissemos, a fala atribuída a uma

terceira pessoa não exclui o próprio enunciador do discurso, já que o entendemos como polifônico:

Ela tem o poder da persuasão, dependendo do tema a pessoa se identifica mais com a situação.

As pessoas se espelham em situações das novelas.

Ajudam a pessoa a entender melhor a própria vida.

As pessoas se identificam com o que é mostrado, já viu acontecer com ela ou com alguém conhecido.

O fato das pessoas se identificarem com os personagens pode levá-las a ter essa ilusão de viver

como eles, ou seja, com muita ilusão de serem ricas e viver uma vida luxuosa.

A novela passa muito da realidade e faz com que a gente possa transmitir pra outra pessoa, falar:

‘Nossa! Você está vendo isso? Isso é a realidade que aconteceu com fulano, com isso, com aquilo etc.’.

Abre a cabeça das pessoas para que elas possam tomar um cuidado com aquilo que assistiu na

novela.

Faz as pessoas imaginarem o que estão passando como um sonho, uma coisa possível de acontecer

com elas.

Também transferindo a terceiros, alguns respondentes declaram o aprendizado que o público

adquire ao assistir a telenovelas, destacando principalmente a associação com os personagens e

com as narrativas, como aprendizado para as situações cotidianas:

Acho que as pessoas acabam tratando conflitos pessoais nos personagens e acabam pensando nos

seus problemas, nas vivências pessoais de uma forma distante. As pessoas se projetam e acabam

tomando consciência. Os autores propõem coisas, temas, que chegam até as pessoas e as fazem

pensar.

Ajuda o ser humano a ter referência de certo ou errado. Tem gente que usa a novela como espelho

da vida, passa a viver o personagem da trama.

Existem alguns personagens que as pessoas se identificam. Porque às vezes, estimula a pessoa ali,

vendo a novela, alguma coisa acontecendo que ela já se identificou, já viu acontecer com ela ou

com algum conhecido. Pode melhorar a vida dela no sentido de estar vendo e perceber que pode

acontecer para ela também.

Ajuda voltar a estudar, quem vive no mundo das drogas, se espelhando no personagem.

Tem muita gente que não acredita nessas coisas e só assistindo a novela, vai comparando a

realidade com as pessoas das novelas e vê que existe, que a novela mostra isso. Que existem

pessoas assim, existe um mundo assim.

Tem pessoas que muitas vezes não sabem como agir no namoro, por exemplo, e ela se espelha nas

situações das novelas, às vezes ela vê situações na novela e vê uma saída. Hoje é muito comum

você ver nas novelas, situações que os personagens podem dar uma idéia de como resolver problemas

com o marido, com o namorado etc.

Mostram cenas bonitas (casais namorando, passeando no ‘shopping’) e elas imaginam que um dia

isso pode acontecer com elas também, ficam com mais esperança de uma vida melhor.
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A telenovela, como já demonstramos nas falas apresentadas

neste item e em outros anteriores, serve de aconselhamento, faz

com que as pessoas se informem e se preparem para a vida:

Mostrando a falsidade das pessoas, o egoísmo, faz a pessoa

acordar para a vida.

Tem muitas pessoas malvadas na vida real, mas tem muitas

pessoas boas também.

Mostra personagens que a sociedade marginaliza e que ninguém

comenta, como a prostituição.

Vejo a honestidade. Algumas pessoas não se envolvem com a

corrupção. Alguns se envolvem e outros não, posso ver que há

honestidade.

Mesmo sendo ficcional, as telenovelas brasileiras vêm recheadas

de ingredientes familiares aos respondentes, fazem parte do dia-a-

dia, da realidade concreta desses indivíduos, que as acompanham

como parte da sua história de vida:

Porque na vida real acontece muita coisa como nas novelas e

por isso acho interessante.

Acho que, no geral, a gente se identifica muito, vê que a gente

já viveu isso, que mostra uma coisa do dia-a-dia.

E nessa identificação pessoal ou atribuída a terceiros, a narrativa

se constrói condizente com o que o público telespectador, co-autor

desse processo, espera e anseia por acontecer a cada capítulo, podendo

levar à emoção, expressão máxima dos sentimentos:

Você se envolve com a história, porque ela retrata um possível

dia-a-dia de uma pessoa da vida real e você acaba querendo

saber o que vai acontecer no dia seguinte.

Transmite carinho, amor, a gente fica até emocionada.

Percebemos, assim, que se identificar com as cenas, com os

personagens ou com a própria história não é difícil de ocorrer,

principalmente pela característica desse tipo de programa ficcional

televisivo. O esforço em atender ao público é traduzido ao longo das

tramas.

Podemos recuperar parte da fala proferida por Yves Dumont

(in: LOPES, 2004: 113), em evento realizado na ECA-USP55,

(co-)autor de telenovelas, que, ao analisar o processo de produção e

55Palestra proferida no
Seminário de Internacionalização
da Telenovela no Cenário
Globalizado de Telenovela,
realizado na ECA-USP, em 2002. O
evento contou com a presença de
produtores e autores de
telenovela brasileiros.
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o potencial da telenovela no Brasil e no exterior, comenta a participação ativa do público

telespectador na construção da narrativa:

“(...) estou convencido de que o receptor – no Brasil ou em qualquer lugar de outro país latino-

americano, como constatei nas longas andanças dos últimos dois anos – tem plena consciência

de que o que vê diariamente na tela, mesmo sendo ficção, é em boa parte recriação de sua

realidade. E, nela, ele se reconhece, se identifica, processa suas próprias reações, posiciona-se

ante os anseios, angústia, conflitos e expectativas que compõem o dia-a-dia de um cidadão

comum, aqui ou em qualquer lugar do mundo.”

Ainda reafirmando o que expusemos com as falas dos respondentes, destacamos uma

menção de Walter Negrão, (co-) autor de telenovelas e participante desse mesmo evento, que

atribui ao telespectador a participação no desenrolar da narrativa. Como uma colcha que vai

sendo urdida no trançar dos fios da história das personagens, o autor destaca que a narrativa da

telenovela é criada diariamente, da mesma forma como a trama vai sendo apresentada, ao longo

da narrativa:

“Sem planejamento não se consegue ter uma visão da novela, levar a novela adiante. Ela precisa

ser criada no dia-a-dia, na emoção como se fazia antigamente, capítulo a capítulo. É aquele

desespero de se sentar de manhã e olhar o capítulo anterior, ver como terminou e questionar:

O que vai ser de mim agora?” (LOPES, 2004: 210).

Sem planejamento, as intrigas da obra ficcional perdem o foco da realidade, fator

determinante para a compreensão e assimilação do público telespectador, que assume parte

desse processo de co-autoria. Trata-se de uma obra “em aberto”, como define Pallottini (1998),

assunto sobre o qual já discorremos no primeiro capítulo.

4.5.5 Divulgação de Campanhas Informativas e Educativas

Além de destacar a telenovela como educativa e informativa, conforme abordamos em

item anterior, alguns definiram mais especificamente o foco das informações que as telenovelas

transmitem: apresentar temas ou campanhas de esclarecimento geral (14,7% dos respondentes

mencionaram esse aspecto), que ajudam o público telespectador a ter consciência dos problemas

e saber lidar com eles:

[A telenovela] Serve para educar através de campanhas.

Alguns respondentes ressaltam as campanhas sobre problemas de saúde, de prevenção de

doenças, ensinando inclusive a lidar com situações preconceituosas. Destacamos aqui algumas

campanhas, citadas pelos respondentes, principalmente as de cunho social:

Ajuda quando divulga as campanhas de doação de sangue, por exemplo, dentre outras.

Campanhas de incentivo a doação de sangue, vacinação. Isso serve de incentivo às pessoas.
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Traz informações, através de campanhas contra racismo, contra drogas, campanhas de

conscientização sobre o uso de camisinha, informa sobre doenças.

Assuntos relacionados ao alcoolismo e às drogas, que acabam abrindo para o público possíveis

formas de tratamento e aceitação da família.

Conscientização das pessoas quanto à importância da doação de órgãos, temas relacionados à

saúde, deficiência física.

Quando informam sobre doenças, câncer, HIV (ensinando como cuidar), sobre crianças desaparecidas

(ajudando a encontrar), ajudam a educar as pessoas.

Quando passa sobre crianças desaparecidas, ajuda a encontrar. Ajuda a educar as pessoas.

Acho que acaba abrindo a mente das pessoas, como mostrar as fotos das crianças desaparecidas.

Aprendo coisas sobre aquecimento global, porque se passa algo desse tipo, acaba ensinando algo.

Mas as telenovelas trazem também ensinamentos de como lidar com o diferente, evitar

preconceitos e como tratar as desigualdades tão comuns à metrópole paulistana:

Algumas novelas colocam fatos que aconselham e abrem os olhos das pessoas com relação a

alguns temas, como, por exemplo, dos maus-tratos a idosos, dos cegos, dos deficientes, da

desigualdade social, do racismo e homossexualismo.

Divulgação de campanhas sociais: racismo, preconceito, prostituição, homossexualismo. Isso

esclarece muitas dúvidas que a população tem em relação a esses temas.

As mensagens que são passadas, eles procuram conscientizar as pessoas sobre o uso das drogas,

violência etc. Sempre que acontece um problema desse tipo eles abordam na novela para esclarecer

as pessoas.

Ajuda a diminuir o preconceito racial e com a deficiência física, em determinadas situações,

para o convívio em comum.

Falam do preconceito racial, socioeconômico, sexual que existe nos dias de hoje, no dia-a-dia,

informando como devemos nos comportar positivamente com o preconceito no geral.

Focam bastante o trabalho de preconceito e isso é bom para educar o público com relação a isso.

Educar no sentido de não ter preconceito sexual, racial e socioeconômico.

Discutem problemas sociais polêmicos: prostituição, traição entre casais, preconceito racial e

sociocultural.

Através das campanhas que divulgam, faz você se questionar sobre problemas atuais como racismo,

doenças e acaba influenciando no hábito das pessoas, na forma de pensar sobre essas questões.

Campanhas relacionadas a desaparecimento de crianças, Síndrome de Down, racismo, preconceito.

Mensagens educativas falando sobre drogas, doenças (como a Síndrome de Down veiculada outra

vez), sobre preconceito de qualquer forma, para que as pessoas que estão assistindo possam

mudar de pensamento, opinião.

Serve inclusive para os assuntos desconhecidos ou pouco comuns nas discussões da vida

urbana (contrabando de animais, Síndrome de Down, leucemia), que passam a ser de conhecimento

de todo o público telespectador, pois ao serem divulgados na mídia televisiva por um programa de
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grande audiência, como a telenovela, passam a ser tratados com mais cuidado. O que podemos

notar é o poder que a telenovela tem de agendar temas para discussões, fazer emergir o que

incomoda, mas não é centralizado nas discussões. A telenovela tem assim o poder de trazer à

tona, mobilizar para discussão, assuntos que são discutidos na ficção e ganham abrangência na

realidade, fazendo mais por ela do que a própria realidade tem feito por si (MOTTER, 2003a,

2003b).

Busca a conscientização das pessoas.

Campanhas de conscientização, por exemplo, contrabando de animais.

Alerta sobre coisas importantes que estão acontecendo: drogas, pedofilia.

Eles acabam fazendo certas campanhas que são necessárias para o país, como, por exemplo, as

campanhas de crianças abandonadas, violência contra a mulher, violência em geral no país,

drogas, homossexualismo. São campanhas curtas, mas que ficam no nosso consciente e

subconsciente. Serve para mobilizar as pessoas. A maioria das mães acaba ficando alerta e passando

idéias menos preconceituosas para a família.

Vimos que alguns respondentes destacam as campanhas com direcionamento social

(prevenção de doenças, crianças desaparecidas, alcoolismo, drogas etc.), além da função de

conscientização e de alerta, atribuída por muitos telespectadores à telenovela. Como utilizam

linguagem simples, ao abordar temas polêmicos ou lançar campanhas de esclarecimentos sociais,

de saúde, as telenovelas falam diretamente com o público e fazem com que sejam debatidas e

expandidas para além da narrativa, como sintetiza um dos pesquisados:

Mostrando como lidar com preconceitos, mostram a cara do Brasil. As novelas hoje tratam da

inclusão das atualidades no texto.

As telenovelas, no entanto, têm sido cenário de exploração de vários temas polêmicos, de

questões sociais que passam a ser debatidas a partir da inserção na telenovela. Reconhecemos

que se trata de assuntos necessários para o dia-a-dia dos próprios telespectadores, orientados

pela constituição da sociedade que prevê sujeitos históricos, ou seja, ambientados em determinado

tempo e espaço, como destacam Motter e Jakubaszko (2005):

“É importante esclarecer que ‘temas de importância social’ são aqueles que, em determinado

momento histórico, refletem inquietações, geram questionamentos e propõem problemas a serem

pensados, definidos, resolvidos pelo ambiente social em que circulam. Somos sujeitos históricos

e o nosso olhar sobre o mundo foi, na verdade, por ele orientado.

...........................................................................................................................

Cada época apresenta seus conflitos. Muitos deles ainda estão no horizonte social e não foram

ainda bem trabalhados nas camadas inferiores da ideologia do cotidiano. Quando o autor/roteirista

recolhe temas que ainda estão germinando como inquietações no ambiente social oferece uma
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experiência ‘viva’, através da narrativa, às mudanças não afirmadas mas em movimento, fazendo

de um esboço uma pintura.”

Como o trecho acima destacado, o ambiente social apresentado na telenovela está sempre

recortado pelos interesses do público telespectador e é esse aspecto que diferencia esse produto

dos demais programas ficcionais televisivos, principalmente os importados e que são também

comuns aos respondentes, como demonstramos no próximo capítulo.

“Acreditamos que a intensidade do diálogo com o ambiente social alcançado pelas telenovelas

está em estreita relação de dependência com o grau de enfrentamento das questões, mas

também para tanto não se pode esquecer ou descuidar da qualidade artística do produto.

Enfatizamos que apenas a dimensão social, pedagógica, bem evidenciada, problematizada pelo

roteirista através de um tratamento ficcional (poético/melodramático) adequado é que impulsiona

o potencial que o gênero apresenta de encarnação de um ‘logos pedagógico’ que incita à

reflexão, mobilizando interesse e atenção, interagindo com a sociedade como um influente

interlocutor social nos processos que desenham os consensos que nos levam às mudanças”

(MOTTER, JAKUBASZKO, 2005).

Como construtores da trama e, portanto, dos temas que vão sendo enunciados, os

telespectadores estabelecem estruturas dialógicas,

“(...) nos é possível dizer que, em alguns momentos, os temas sociais representados suprem a

carência de informação dessa parcela da população, exercendo, ainda que de forma tímida, uma

função simbólica de espaço público que, através da negociação de sentidos, permite aos indivíduos

um repensar de suas vidas, de suas práticas e ações na sociedade” (BARROS JUNIOR, 2001).

O que está sendo veiculado traz significados para as suas vidas, especialmente para os

residentes na metrópole paulistana, como pudemos observar junto aos entrevistados selecionados

para compor a amostra de nossa pesquisa.

4.5.6   Incentivo à Solidariedade

Dos entrevistados, 5,7% afirmaram que a telenovela serve como exemplo de vida, esclarece

sobre procedimentos de convivência na sociedade, como se deve agir com em relação ao próximo:

Ver exemplos de pessoas ajudando umas às outras.

[A telenovela] Ensina convivência. Como conviver com as pessoas.

É um aprendizado de relacionamentos interpessoais, de características psicológicas, de atitudes,

que te ajudam nas situações do seu dia-a-dia.

Os problemas sociais ou de como lidar com questões de saúde também são citados, pois

podem servir como exemplos de vida:

Uma mulher ajudando, adotando uma criança.

Ver pessoas ajudando outras pessoas, num caso de doença como o câncer. Isso incentiva os outros

a fazerem o mesmo.
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Às vezes a novela incentiva para o bem – se a pessoa tem problemas de saúde, a novela mostra

como cuidar ou como tratar – mostra o caráter, o trabalho e a honestidade das pessoas.

Todos os aspectos de solidariedade que ficam evidenciados reforçam o caráter educativo

das telenovelas. Decerto, estas não resolvem os problemas, mas orientam como eles podem ser

tratados, de forma mais amigável e solidária:

Retrata fatos, como o relacionamento entre pessoas e também sobre religião, como aceitar a

religião adversa.

Ajuda a diminuir o preconceito, em determinadas situações, para o bem comum.

Mostra gente perdoando a outra e isso é positivo.

Alguns entrevistados chegam a expressar que eles aprendem com a telenovela a tratar o

semelhante, transmitem o compromisso de cooperação e tolerância, suscitado ao longo da narrativa,

para que os indivíduos tenham mais zelo no tratamento e na convivência uns com os outros:

Ensina a dar valor ao que tem em casa. Ensina a conviver com as pessoas, a se entender melhor

com elas.

Ensina as pessoas fazerem coisas boas, ter caráter. Quando tem uma novela que mostra isso, é

muito bom.

A gente tira proveito de ensinamentos da vida. Ensina a expressar sentimentos.

Ensina a ser bom e trabalhador, ser humilde. Quando mostra uma pessoa assim, que vence na vida

sendo desse jeito.

Também atribuem às telenovelas o papel de orientação aos telespectadores para que adquiram

um sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que

sofrem, pelos injustiçados etc.

Gosto de novelas que ensinam a pessoa viver uma vida normal, ou quando ela passa uma desgraça

e supera isso. Ou ainda uma pessoa que é pobre, que estuda e vence na vida.

A maioria das mães vê a novela e acabam ficando alertas, passando idéias menos preconceituosas

para a família.

Ver exemplos de pessoas ajudando outras pessoas, como na novela ‘Da Cor do Pecado’, o homem

que perdeu um filho, está ajudando, dando dinheiro para a Preta, personagem de Taís Araújo,

que teve um filho dele. Uma mulher adotando uma criança etc.

A telenovela também manifesta o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda,

estabelecendo ligações mais próximas entre os indivíduos e possibilitando um convívio social mais

harmônico. Essas manifestações saem da trama ficcional para fazerem sentido na vida dos

próprios entrevistados:

Mostra o valor da amizade, as crianças brincando sem violência. Exemplos que devem ser

aproveitados.

Mostra as pessoas se solidarizando com as outras: o caso dos atores que se mobilizaram em

passeatas em prol da menina vitimada por uma bala perdida em Copacabana.
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Quando eles mostram alguma coisa que possa ajudar na educação, na honestidade das pessoas,

que ajuda no desenvolvimento do Brasil.

As temáticas sociais, que já discutimos, e o apelo à solidariedade, a maiores compromissos

assumidos, que abordamos neste item, são formas manifestadas pelos telespectadores entrevistados

que percebem as telenovelas como mais expressivas que uma simples narrativa ficcional, isto é,

transmitem confiança às suas vidas,

“(...) apontam para indivíduos que estão por inteiro diante de narrativas que se confundem com

as suas próprias histórias de vida, com seus valores, estereótipos, visões de mundo e com as quais

estão dispostos ou não a se relacionar, e que, diante desse encontro/confronto, possam chegar

a repensar velhos arquétipos e substituí-los por uma roupagem nova, de forma a ampliar a sua

dimensão de sujeito no fazer do processo histórico e social” (BARROS JUNIOR, 2001).

Ao se colocarem como participantes das tramas narradas, os respondentes incluem-se

como co-autores desse processo, como já discorremos em item anterior. Os telespectadores

transferem, das narrativas ficcionais, ações para as próprias vidas, ficando, às vezes, restritas

ao prazo de duração de uma telenovela. No período de quatro a seis meses, alguns temas são

discutidos e as possibilidades de atuação dos telespectadores – sujeitos em ação – ficam vinculadas

às questões levantadas na ficção.

Como fazem nas telenovelas, anunciamos que veremos, no próximo item, como as narrativas

contribuem com conhecimentos e informações históricos para os telespectadores.

4.5.7  Fonte de Informação e de Conhecimento Históricos

Alguns respondentes (5,1%) mencionaram a importância de se conhecer parte da História

do Brasil ou fatos mundiais, através das tramas ficcionais trazidas pelas telenovelas. Por esse

motivo, podemos considerar que, de certo modo, a telenovela corresponde à educação formal.

Cabe destacarmos que para muitos telespectadores a telenovela é a única fonte de aquisição de

conhecimento ou serve para recuperar os fatos históricos (brasileiros ou mundiais) estudados há

muito tempo:

Gosto quando passa a História do Brasil, novela ou personagem de época, porque gosto da História

brasileira.

Mostram temas que interessam à sociedade brasileira. Outro ponto é o histórico, trazendo maior

conhecimento sobre a História brasileira.

Positivo é quando passa a História do Brasil, novela de época ou personagem de época, porque

gosto de história brasileira.

Tem muitas novelas antigas que mostram fatos passados e nos ensinam coisas que aconteceram

na História do Brasil. Acho isso interessante, educativo.

A parte histórica que retrata o período da escravidão no Brasil. As novelas que retratam a História

do Brasil.



140

As novelas de época ensinam muito, procuram retratar a História, o que aconteceu no país e no

mundo no passado.

Na minha experiência pessoal, eu acho muita coisa legal, porque tem muitas novelas que

apresentam fatos importantes, de caráter histórico.

São coisas saudáveis para mim e meus filhos sabermos o que se passa no Brasil e no mundo.

Como apresentamos nessas falas, algumas referências a telenovelas servem mesmo como

fonte de informação, principalmente para os que não tiveram oportunidade de receber instrução

formal. Na televisão a história ou a literatura podem ser referidas com mais didatismo, facilitando

e ampliando as possibilidades de compreensão, embora não seja possível a substituição de

experiências de leitura na fonte:

Positivo só se [a telenovela] for histórica ou de época, porque acaba instruindo as pessoas e o povo

brasileiro é muito mal-informado com respeito a isso, portanto acaba sendo uma maneira de que

o povo em geral possa se informar dos fatos históricos.

Acho a TV um meio de comunicação muito grande [de alcance] e por isso deveriam fazer mais

novelas que informassem mais a população com fatos históricos.

Novelas baseadas em fatos históricos trazem cultura às pessoas.

Novelas de época que você assiste e guarda mais do que ler o livro, exemplo: a ‘Escrava Isaura’ dá

mais noção da interpretação do que no livro (ela entra em detalhes, passagens).

Como as telenovelas utilizam o verbal e não-verbal, os entrevistados evidenciaram a

oportunidade de os que não têm condições de sair da cidade paulistana receberem informações

de outros espaços, de conhecer lugares que nunca teriam condições de visitar:

Mostra fatos, cidades, estados que eu não conheço.

Eles mostram lugares do Brasil que não posso conhecer.

Também tem as novelas que se passam na Bahia... Eu não conheço a Bahia nem sua cultura, aí eu

posso conhecer.

Mostram nosso país, nossos estados bonitos, que acabamos conhecendo e tendo vontade de visitar.

Também têm muitos que nem sabem que existem aqueles lugares (pessoas no nosso país) que

nem imaginam que esses lugares existem.

Tem bastante coisa positiva, por exemplo: quando eles mostram um fato acontecido, você vê

novelas e vê lugares diferentes, rios que você não conhece, cidades e outros estados que você não

conhece. Positivo porque mostra locais que eu não conheço.

É positivo mostrar lugares que a gente não conhece.

A oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco mais da História ou do próprio

Brasil é reconhecida, principalmente por quem não tem outras perspectivas de aquisição de

conhecimento, como os entrevistados destacaram. Outras menções interessantes dizem respeito

à possibilidade de aprender e conhecer um pouco da vida do campo, condições atípicas do espaço

urbano, já que este é característico da metrópole paulistana:

A novela ‘O Rei do Gado’ é uma das que não esqueço. Mostrava muitas fazendas, o gado, paisagens
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do interior, muito personagem honesto...

As telenovelas mostram hoje muitas coisas que são boas, como

novelas que mostram fazendas, mostram gado, áreas fora das

grandes cidades, o interior do país.

É interessante destacar que a telenovela O Rei do Gado56 tinha

como um dos seus cenários de fazenda uma propriedade em Ribeirão

Preto, interior de São Paulo. Para uma metrópole como esta, não

resta dúvida de que muitos são os lugares desconhecidos por seus

habitantes, mesmo quando estão próximos de sua órbita. A telenovela

apresenta, para muitos, realidades de diferentes brasis que estão

logo ali, mas passível de descoberta pela grande população só através

da telinha.

A possibilidade de aquisição de conhecimentos é enfatizada

inclusive na observação do que está transmitido, nos cenários ou nas

próprias personagens, os quais são distintos da vida dos residentes na

metrópole, que acaba por interessá-los e envolvê-los:

De positivo, tem fato de que eu estou sempre aprendendo com

os novos cenários que as novelas apresentam.

Mas, quanto ao envolvimento com a narrativa veremos, no item

a seguir, a abordagem que acontece no desenrolar da própria trama

ficcional.

4.5.8  Trama/Narrativa Conquista o Público

Também com o mesmo índice de respostas que o item anterior,

3,6% dos entrevistados mencionaram que um aspecto positivo em

assistir a telenovelas é a forma como a narrativa se desenrola ao

longo do tempo, fazendo com que o público se envolva com a trama

e deseje saber o que irá acontecer:

Quando a trama, o mistério, chama a atenção.

Gosto de tudo. Gosto das tramas... porque é envolvente.

Há quem compare a telenovela a obras literárias: trama, enredo,

personagens e suspense – aspectos que prendem o leitor –, que os

telespectadores respondentes entendem como possibilidades culturais:

56O Rei do Gado, telenovela
exibida pela TV Globo de 17 de
junho de 1996 a 14 de fevereiro
de 1997. Escrita por Benedito Ruy
Barbosa, com a colaboração de
Edmara Barbosa e Edilene
Barbosa. Direção de Luiz
Fernando Carvalho, Carlos Araújo,
Emílio di Biasi e José Luiz
Villamarim (DICIONÁRIO DA TV
GLOBO, 2003).
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A novela também é uma obra literária, tem trama, enredo.

É como uma obra literária: tem trama, tem enredo. Para quem não lê nada, pelo menos ali ela

tem contato com alguma cultura, embora de forma pequena, de baixa qualidade, mas é um

contato com alguma cultura.

E, dessa forma, os autores monopolizam a atenção do público, criam situações que despertam

a curiosidade, mantendo audiência ao longo da história:

A gente fica esperando, querendo saber o que vai acontecer.

O que é legal é que ela chama a atenção. A trama, o mistério, prendem a atenção.

Acho agradável, eu gosto. Acho divertido, as tramas prendem a atenção da gente. Acho legal.

As estórias são envolventes, a trama chama a atenção e você quer ver o fim.

Mesmo considerando que as histórias seguem o mesmo percurso, que são repetitivas, ainda

assim os entrevistados destacaram a ansiedade com que esperam pelo próximo capítulo e pelo

desenrolar da narrativa:

Você fica querendo saber o que vai acontecer no outro dia, você fica com expectativa. A gente

fica torcendo para a pessoa que faz um papel de ruim se dar mal no final.

Positivo é uma novela que te chama a atenção, porque, se for uma coisa muito sem graça, eu nem

assisto.

Gosto porque conta uma história de um personagem até o fim. O bom é saber o que vai acontecer

até o fim.

A pessoa sofre, sofre, mas no final dá tudo certo e fico aliviada.

Transmite carinho, amor, a gente se emociona, não tem como não se envolver.

As telenovelas, em geral, não trazem inovações na forma narrativa, carregam o formato

dos primeiros folhetins ou das radionovelas, que deixavam os “ganchos”, lançados para atiçar a

curiosidade do público leitor e ouvintes, respectivamente, na época de veiculação, que aguardavam

a continuidade dessas histórias (BALOGH, 2002; COSTA, 2000). Trata-se de uma característica da

serialidade, portanto, natural à telenovela, não é uma questão de trazer inovações, os ganchos

são elementos constituintes de uma história seriada.

Mesmo reconhecendo essas características para envolver o telespectador, os respondentes

atribuem significados ao desejo de acompanhar a narrativa, saber as próximas cenas ou próximos

capítulos e destacam esse comportamento como habitual.

4.5.9  Oportunidade de Culto aos Artistas/Ídolos

As telenovelas acabam servindo como palco eletrônico para os artistas ganharem fama,

notoriedade. O público reconhece os bons atores (3,3% dos respondentes disseram que isso é um



143

aspecto positivo em assistir a telenovelas) e gosta de vê-los atuando,

principalmente os que já representaram papéis em telenovelas

anteriores:

O fato dos personagens serem bons – os atores interpretam bem

seus personagens.

Tem atores que gosto de papéis anteriores e assisto entrevista

deles, gosto quando estão na novela.

Esses respondentes têm na telenovela a oportunidade de

acompanhar a atuação desses artistas famosos:

Os atores são especiais, trabalham bem, são maravilhosos, é

um prazer ver telenovela.

As atrizes representando, porque elas fazem um papel bonito,

representam bem, são atraentes.

Acho legal ver os atores e os personagens que interpretam.

Gosto de ver os atores, sua atuação nos personagens.

Os atores sabem trabalhar, fazem um papel bem feito.

O trabalho dos artistas, seu trabalho artístico, sua atuação.

Essa é uma boa forma de lazer para mim, quando os atores são

bons, fazem seus papéis bem.

A atuação dos artistas reconhecidos, já famosos, é bem

destacada, mas há menções que ressaltam os novos talentos que

estão sendo inseridos nas tramas ficcionais:

Estão contratando muito atores que moram em favelas, nos

morros, dando oportunidade para estes atores.

Fico conhecendo os artistas.

A novela ‘Paraíso Tropical’ tem atores novos, muito bons. O

escritor Gilberto Braga é muito eficiente no sentido de fazer

esses novos atores atuarem muito bem nos seus papéis.

Os artistas acabam sendo reconhecidos pela exposição na

televisão, ao ponto de serem confundidos com as personagens, quando

estão fora da tela. Há muitos incidentes e acidentes, em geral

divulgados pelos meios de comunicação, que ocorreram por

manifestação do público telespectador que passa a confundir a

personagem com o próprio artista, como aconteceu com o ator André

Gonçalves, de A Próxima Vítima57:

“Sílvio de Abreu incluiu também na trama a relação homossexual

57A Próxima Vítima,
telenovela exibida pela TV Globo de
13 de março a 03 de novembro de
1995. Escrita por Sílvio de Abreu,
com a colaboração de Maria
Adelaide Amaral e Alcides Nogueira.
Direção de Jorge Fernando,
Rogério Gomes e Marcelo Travesso
(DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003).
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entre Jefferson [Lui Mendes] e Sandro (André Gonçalves), filho de Ana e Marcelo. O envolvimento

entre os rapazes causou grande impacto sobre os telespectadores, ainda mais porque um é

negro e o outro é branco. Por causa desse papel, o ator André Gonçalves chegou a ser espancado

na rua” (DICIONÁRIO DA TV GLOBO, 2003: 232).

Essas confusões e identificações do público telespectador, que já tratamos em outro item,

com as personagens (ficcionais) e os atores (reais) são muito freqüentes. Até mesmo os roteiristas

que assinam as obras ficcionais transferem esses equívocos como parte da narrativa, algo que

alimenta a criação da trama. Eles utilizam as pesquisas de opinião para saber os anseios do

público e o destino que este espera para as personagens:

“Manoel Carlos, autor de ‘Por Amor’, afirma que leva em conta os resultados de todas as pesquisas

‘oficiais ou não’. ‘Sou um autor que escuta a voz das ruas. As pesquisas despertam meu interesse,

mas em nenhum momento sou obrigado a segui-las’, afirma.

O autor cita os personagens Nando e Milena, de ‘Por Amor’, para ilustrar sua ligação com a

opinião popular. ‘Ao sentir que a dupla seduzia a audiência, aumentei a participação deles na

trama.’

Já Sílvio de Abreu, explica que as pesquisas medidas pela Globo não aconselhavam a inclusão dos

personagens Jefferson e Sandrinho, de ‘A Próxima Vítima’ (exibida em 95), como homossexuais.

‘A pesquisa dizia que eles não deveriam ser homossexuais, por causa do estereótipo do homossexual

marginal, maneiroso ou afetado’, comenta.

Para Abreu, a pesquisa lhe mostrou como deveria ser o tratamento dado ao casal gay. ‘A pesquisa

serve para revelar de que maneira posso passar a minha idéia’” (FOLHA DE S.PAULO, 1998: TV

Folha).

Como o roteirista não é único decisor no processo de criação, temos a evidência de

participação dos telespectadores, que são “consultados” direta ou indiretamente pelas sondagens

de opinião ou pelas tensões geradas ao longo das tramas, que visam identificar as tendências da

sociedade para melhor atendê-las e, dessa forma, manter a audiência cativa. Isso difere do que

estamos fazendo nesta pesquisa que, sem interesses comerciais nem pretensão de fazer apologia

à telenovela, busca identificar os fios dialógicos que melhor definem as interpretações em relação

a esse produto ficcional televisivo, presente na vida da metrópole paulistana. Conhecendo melhor

o que pensam os co-autores, como já defendiam Motter (2003a; 2003b), Nogueira (2002) e

Pallottini (1998), podemos entender melhor as tramas que estão sendo geradas e os significados

que elas deixam registrados na vida de seus interlocutores.

4.5.10  Forma de Divulgação de Temas Culturais

Dos entrevistados, 2,8% explicam que um dos aspectos positivos das telenovelas é levar um

pouco de cultura aos lares:
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Dão um pouco de cultura.

Positivo como absorção da cultura.

[A telenovela] É uma distração cultural.

Você se atualiza com a parte artística e cultural.

Por ser a telenovela um programa televisivo, de fácil acesso à população, os respondentes

mencionam servir de acesso à cultura para as classes menos privilegiadas:

Acho positivo que passem valores ainda que simples para a grande massa da população.

É uma forma de o povo ter contato com alguma cultura.

Importante porque atingem muitas pessoas que não têm muita informação.

Muito embora a telenovela seja, às vezes, colocada em patamar inferior, como de baixa

qualidade, ainda assim, os respondentes reconhecem sua forma de penetração na sociedade

como texto da cultura.

A novela é uma obra literária. Embora de forma pequena, de baixa qualidade, é um contato com

alguma cultura.

Não podemos desconsiderar a penetração que a televisão tem nos lares brasileiros, com

maior incidência na região metropolitana de São Paulo – típica metrópole contemporânea –, onde

residem nossos entrevistados. Daí a importância de discutirmos a relevância desse meio de

comunicação que faz parte da cultura brasileira, mais especificamente traduzida pelas telenovelas,

pelos personagens e pelas narrativas que apresentam, conforme Ribeiro (2002, in: RIBEIRO,

2004: 127) destaca:

“A cidadania moderníssima, ou mesmo pós-moderna, depende do acesso à mídia eletrônica. Isso

não quer dizer tanto o direito de ver TV, que está assegurado (no Brasil, 98% da população dispõe

de televisores – mais gente do que geladeira em casa), mas sim o direito de ter sua cultura, seus

valores exibidos nela. É aparecer, ainda que indiretamente, na telinha. É ser personagem, não só

espectador. Esse reconhecimento é fundamental, para o respeito às identidades que há numa

sociedade complexa.”

Esses argumentos serão recuperados no próximo item, no qual discutiremos a qualidade das

produções e interpretações nas telenovelas.

4.5.11  Qualidade das Produções e das Interpretações

Outro aspecto que recebeu 1,8% de citações foi a qualidade das produções, ou seja, há

reconhecimento por parte desses entrevistados sobre os investimentos destinados para

aperfeiçoamento tecnológico, especialmente os recursos cinematográficos, para esses produtos

ficcionais:
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São bonitas, têm qualidade cinematográfica.

Como trabalho com arte, para mim, serve para avaliar a qualidade técnica, a produção.

Dentro dessa perspectiva, há também quem observe a qualidade das interpretações dos

atores em cena:

Eu tenho necessidade de ver, para observar se os atores são bons ou não, se tem boa ou má

atuação.

O que é inegável é o reconhecimento da qualidade, resultado do esforço de produção, dos

escritores e dos artistas, o que a distingue das demais obras ficcionais mundiais:

Tem na qualidade cinematográfica que joga o Brasil na ponta, como maior qualidade

cinematográfica do mundo, resgatando aspectos da identidade do povo brasileiro.

De positivo, vejo o cenário e a paisagem, que curto muito. A cada novela é diferente o cenário e

os locais onde são filmadas as telenovelas. Trabalho na área de TV e cinema, na parte de cenografia

e arte, por isso o que vejo de positivo é se o cenário escolhido é compatível ao cotidiano em que

se passa a novela. De positivo também tem o fato de que estou sempre aprendendo com os novos

cenários que as novelas apresentam.

Todo o processo de produção vem sendo acompanhado da evolução tecnológica, como

destacam vários autores (MOTTER, 2003a; ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989; PALLOTTINI, 1998): a

mudança da TV em branco e preto para a TV em cores, a introdução do videoteipe, que permitia

gravação prévia, câmaras de alta definição e, mais recentemente, a transmissão digital. As

emissoras também foram se adaptando, desenvolvendo cenários, figurinos, maquiagens e, em

conseqüência, os atores, diretores e roteiristas também foram se aperfeiçoando.

4.5.12  Crítica Política

Com poucas menções (1,5%), ainda merece comentarmos a crítica que alguns respondentes

fazem com relação à política, principalmente, pela importância que dão ao tema:

Algumas vezes há algumas críticas à situação, em geral você presta atenção e percebe que tem

algumas críticas em relação à política.

Mostra a corrupção e a política no país. Mostra coisas que a gente não vê, mas que acontece no

dia-a-dia.

Traz informações sobre temas que estão acontecendo no dia-a-dia, por exemplo, temas políticos,

problemas relacionados com a polícia (corrupção na polícia).

Outros destacam o fato de as telenovelas levarem à reflexão:

Retrata fatos que esclarecem o público politicamente.

Mostra a corrupção existente no país.

Gosto da abordagem de assuntos polêmicos, como a corrupção na política.
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Esse aspecto tem sido muito recorrente nas telenovelas que foram transmitidas nos últimos

anos, utilizando situações e políticos mais em evidência, no entanto, foram poucos os entrevistados

mais conscientes desse fato, como podemos notar pelo baixo índice de respostas com relação a

esse aspecto. Na última telenovela, Paraíso Tropical, veiculada na época da coleta dos dados,

houve críticas diretas ao momento político brasileiro, conforme Rossi (2007) comenta:

“Salvo erro de memória, nunca antes neste país uma novela apresentou o ‘retrato falado’ de um

político de forma tão explícita. Só faltou dar as iniciais, o R de Renan e o C de Calheiros.

Na era Collor, uma novela da Globo também tratara da podridão política do poder. Mas o tom era

moralista (sem dar conotação crítica à palavra), indignado, de ‘isso-não-pode-continuar’.”

Tem-se, portanto, que a conexão com a política não é recente, tem sido explorada em

vários momentos, em diferentes telenovelas, e em alguns momentos isso ganha maior destaque,

embora não seja percebida por um número expressivo de telespectadores.

4.5.13  Tipologia: Mostrar Histórias de Época e Outros Modos de Informação e Reflexão

Ainda dentro de tipologia, com menor incidência de respostas (1,5% dos respondentes),

foram lembradas as telenovelas de época, de tempos antigos, porque:

Gosto das de época, antigas, são mais inocentes, mais ingênuas. Não têm tanta malandragem,

tanto desrespeito. Tem cenas mais leves.

Dou importância às histórias de época.

Além disso, cabe destacar que alguns mencionaram ser mais fácil guardar na memória uma

história a que tenham assistido pela televisão do que ler o romance. Pode-se tomar a obra

Senhora, de José de Alencar, como um bom exemplo:

Você guarda mais quando vê na novela, do que quando lê no livro.

Novelas antigas fazem você lembrar melhor do que ler no livro. Dá mais noção, vendo a

interpretação.

Gosto de novelas de época porque mostram fatos ocorridos antigamente e servem para dar um

pouco de cultura.

Deve-se ressaltar, ainda, que muitas dessas telenovelas são recuperadas de romances dos

grandes autores da literatura. Da mesma forma, alguns roteiros televisivos acabaram sendo

transformados em romances e/ou filmes, o que significa que a recuperação de temas, plots, é

freqüentemente revisitada e ainda assim causam interesse, gerando outros textos da cultura em

diferentes sistemas de signos.



148

4.5.14  Registro da Cultura Nacional

Com menor incidência (0,3%) de respostas, tem-se a telenovela como registro da identidade

do povo.

Quando ajuda na identidade do povo.

Esta pesquisa recorta a telenovela como um artigo pertencente à cultura dos paulistanos,

embora seja um produto da indústria cultural brasileira. Esse aspecto já foi abordado no capítulo

4, mas, mesmo correndo o risco de repetição, é interessante sinalizarmos que ao longo das falas

dos respondentes pudemos verificar muito do que é defendido por inúmeros estudiosos: a telenovela

é um dos maiores vetores sociais no Brasil. A relação dos brasileiros com essa obra de ficção tem

sido muito propagada e nesta pesquisa a (re)interação do que é defendido pelos teóricos pode ser

percebida. Na fala dos respondentes percebemos a força da ficção construída em completa

harmonia com o cotidiano vivido. Em cada obra, os matizes da realidade são tingidos com maior

força ou suavizados com nuances de sonhos, imaginação, humor, equilibrados a partir da

competência de seus narradores que têm no público seu parceiro e co-autor.

“Nesse contexto, creio que a telenovela é o mais eficiente veículo para promover a difusão de

valores éticos. E ainda, desde que se leve a sério a necessidade de tratá-la como produto

responsável, oferecer significativa contribuição à correta construção da noção de cidadania,

englobando questões de justiça social, discriminação, ‘empoderamento’ das mulheres e outros

grupos excluídos, dentre outros temas relevantes. Ou seja, se não é o foro mais adequado para

aprofundar a discussão de qualquer dessas questões, é dos mais eficazes para suscitar o debate,

animando a sociedade a buscar – e a cobrar – solução para os mais diversos problemas que a

afligem” (DUMONT, in: LOPES, 2004: 113).

Não podemos discutir a força desse gênero a partir apenas da lógica comercial, preso ao

seu poder de mercadoria ou como um entretenimento a mais na grade de programação televisiva.

Essas dimensões são importantes, mas a telenovela tem de ser pensada também, e principalmente,

a partir do papel que desempenha na construção da cultura, como elemento de um jogo social

ampliado, como indica MUNÕZ (1992: 235):

“a) A telenovela tem sido sobretudo um espaço social e cultural. Um espaço de apropriação de

saberes, uma vez que as pessoas se relacionam em diferentes grupos, e elas são componentes

sociais dessas relações;

b) Ela também surge como um espaço de sedução, de interações. Assim, essa sedução da telenovela

pode ser um caminho de ida ao passado, às reminiscências, de retomar e/ou reconstituir imagens,

desejos e sonhos;

c) A telenovela pode ser também um espaço de identificação pessoal e social. As necessidades

reais, quando expostas às respostas que os meios de comunicação social oferecem no nível do

imaginário, não significam que trazem sempre a desilusão, a impossibilidade de concretização de

sonhos e desejos no nível real;

d) Ela desempenha também um espaço importante no jogo social de poder. Seria difícil não
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4.6 PONTOS NEGATIVOS EM RELAÇÃO ÀS TELENOVELAS

Quando solicitamos aos entrevistados que comentassem os aspectos contrários à experiência

no ato de assistir a telenovelas, os mais citados foram: a influência que esse produto exerce nas

pessoas (46,4%); as cenas inapropriadas que são mostradas, expondo violência, sexo, imoralidade

em horários em que as crianças ainda estão acordadas ou, em geral, assistindo à televisão

(29,9%); e as cenas de violência (29,2%).

O fato de a telenovela influenciar a conduta das pessoas também fica implícito quando

mencionaram (27,6%) os comportamentos negativos que são imitados ou seguidos, como egoísmo

ou individualismo (“é cada um por si”), falcatruas, mentiras, traição, bandidagem, freqüentes

nas tramas. A “apelação” nas cenas sensuais, “picantes” também recebeu expressiva quantidade

de menções (23,5%).

Outro aspecto que queremos destacar é o fato de os respondentes terem indicado que há

certa confusão, por parte dos telespectadores, entre o que é realidade e o que é ficção (22,9%),

possivelmente porque esta integra conteúdos reais e, condizente com o que afirma Motter

(2003a), toda realidade está recheada de aspectos ficcionais, como apresentamos em capítulo

anterior. Muitos respondentes reiteram que muito do que é abordado na trama é inverossímil, ou

seja, já que a telenovela se baseia na vida cotidiana, o dia-a-dia não deve ser mostrado de

qualquer jeito. Novamente, vemos aí a importância de as telenovelas apresentarem histórias

baseadas na vida real dos telespectadores e não na ficção, característica da telenovela brasileira,

como defendem os teóricos com os quais estamos dialogando (MOTTER; PALLOTTINI; ORTIZ,

BORELLI, RAMOS; dentre outros).

Com menores menções temos a crítica à estrutura da telenovela: reconhecida por ser

demorada, enrolada e mesmo repetitiva (7,0%), ou seja, “sempre acontece a mesma coisa”.

Alguns destacaram o hábito que se torna nocivo, pois fica como uma imposição na vida dos

indivíduos (6,7%), que deixam de fazer outras coisas para assistir à telenovela no horário

determinado; e o fato de divulgarem o uso de produtos inadequados (álcool, cigarro, drogas

etc.), evidenciando a dependência química (5,2%), prática comum a adultos e jovens. Em relação

a esses aspectos, podemos verificar que a submissão à telenovela, vista como produto de consumo

alienante, chega a receber mais citações do que o fato de a telenovela exibir cenas que exploram

a dependência química. Isso indica que a condição de os telespectadores ficarem presos

exclusivamente ao horário das telenovelas tem até mais importância para os entrevistados que o

de expor cenas de dependência química.

Outros itens que receberam menores citações foram: mostrar muita tristeza (2,3%), quando
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o que as pessoas esperam é ter alegria, diversão – a telenovela é, para alguns telespectadores,

uma “válvula de escape” –; a qualidade da produção (0,8%), o que evidencia que as telenovelas

produzidas sem esmero ou sem grandes investimentos na produção são criticadas; e, por fim, a

possibilidade de os entrevistados confundirem os atores com os personagens que estão interpretando

(0,3%) – poucos entrevistados citaram o nome do artista para referenciar o personagem que está

sendo mostrado. Há uma (con)fusão ator-personagem, como já discutimos no capítulo anterior e

iremos retomar nesta parte da tese.

Apenas 3,4% destacaram a telenovela como um produto sem utilidade ou sem conteúdo. No

entanto, 11,1% não citaram aspectos negativos no fato de assistir a telenovelas, ou seja, atribuem

alguma importância a esse programa ficcional televisivo, possivelmente citado nos itens que já

abordamos.
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4.6.1  Má Influência na Vida dos Telespectadores

A má influência que a telenovela exerce no público telespectador obteve o maior índice de

respostas: 46,4% dos respondentes destacaram os efeitos negativos no assistir a telenovelas,

porque estas acabam orientando as discussões e direcionando para atitudes ou intenções maléficas:

Incentivam a coisas ruins, a fazer o mal.

Incentiva as pessoas a fazerem o que não devem.

Influencia as pessoas a ficarem violentas.

Dá maus exemplos.

Influencia pela ilusão que causa nas pessoas.

Acaba influenciando mal quem assiste.

Segundo os respondentes, a orientação negativa que a telenovela passa é a de induzir a um

comportamento que não é bem aceito pela sociedade. À telenovela é atribuído o papel de educar

e de transmitir bons exemplos de vida, como discutimos anteriormente, mas os telespectadores

entrevistados também destacam que pode conduzir a condutas inadequadas:

Porque as pessoas se influenciam e acabam fazendo maldade.

Acho que essas cenas acabam influenciando no comportamento das pessoas.

Eu acho que isso tudo é um mau exemplo para quem está assistindo às novelas.

Ensina muita coisa que não presta, influenciando as pessoas a fazerem tudo isso.

Mostra como matar e como roubar. E incentiva que a sociedade faça o mesmo.

Tem que ser alertado, porém com muito cuidado, porque as pessoas acabam se influenciando.

Isso significa que a trama ficcional pode servir de má orientação para alguns telespectadores,

principalmente aos que acompanham diuturnamente o desenrolar da narrativa, como alertam os

entrevistados:

Induz ao julgamento sem conhecimento pelo acompanhamento da progressão do enredo.

Tem muita gente que se ilude com as histórias das novelas, querendo levar a mesma vida e

quebra a cara, porque as novelas não retratam os fatos reais da nossa vida.

O jovem vai vendo e faz igual... [refere-se ao vilão].

Ainda com relação às más atitudes tomadas pelos telespectadores, outros comentários que

merecem ser destacados são os que indicam que as telenovelas ficam muito limitadas à ficção,

deixando os telespectadores envolvidos com histórias inverossímeis:

Mostra um mundo irreal e faz com que ela pense que também pode participar desse mundo.

Deixa as pessoas alienadas.
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As pessoas fantasiarem que aquilo é a vida delas, porque é mais fácil pensar que aquilo é verdade,

que pensar na realidade.

Faz com que as pessoas vivam de sonhos.

A pessoa vive uma realidade que não é dela.

É um ensinamento. Tem muitas pessoas que usam como um espelho. Vêem aquilo e vão fazer.

Entendemos que o que é exibido na telenovela exerce grande influência no comportamento

da sociedade, no nosso caso, dos paulistanos, já que estes foram nosso público pesquisado. Essa

preocupação por parte de alguns respondentes pode ser notada nas seguintes citações:

Antigamente você via uma moça beijando, na rua, respeitosamente, no rosto, hoje não. Você vê os

casais se agarrando em qualquer hora, em qualquer lugar. Você vê isso na novela e acaba achando

“normal” e incentiva as pessoas a fazerem o mesmo.

Querem influenciar a postura, mudança de personalidade, até no modo de se comportar, se vestir.

O público aprende com as novelas. Acho que isso influencia no comportamento das pessoas. Faz

as pessoas usarem a maldade na vida real.

É negativo porque até ensina como fazer violência e sexo, para adultos e crianças.

As pessoas ficam influenciadas pelos fatos ficcionais e colocam isso em prática na vida real,

como por exemplo, moda e crimes. As pessoas meio que copiam isso.

A telenovela leva os telespectadores a desejarem o que não possuem ou não têm condições

de possuir. Isso significa que os respondentes assinalam que as tramas ficcionais incitam o consumo,

a moda etc.:

Influencia muito a comprar, às vezes deixa de ser novela para virar comercial.

É muito fácil incutir idéias nas pessoas, como moda e comportamento através de novelas.

O fato de ver novelas vem com acessórios, ou seja, as mulheres acabam tendo padrões de moda,

de beleza, de corpo, projetados na novela.

Faz muita moda, influencia muito a pessoa a comprar, acho que às vezes deixa de ser novela pra

virar comercial, pra vender um produto.

Incentiva as meninas usarem roupas curtas como a personagem da Bebel, em ‘Paraíso Tropical’.

Começa que eles querem manipular a postura, a mudança de personalidade das pessoas. Até no

modo de se comportar (eles acabam se vestindo como os personagens da novela). Forçam uma

postura da pessoa, diante dos temas apresentados.

As pessoas ficam influenciadas pelos fatos fictícios e colocam isso em prática na vida real como,

por exemplo, moda e crimes. As pessoas meio que copiam isso.

Aparecem cenas de sexo, roubos, os bandidos sempre levam vantagem. Isso é uma influência má.

Além disso, os entrevistados apontam que as telenovelas apresentam muito luxo, requinte,

ostentação que não condiz com a dura realidade da grande maioria da população paulistana, e

podemos ampliar essa condição a toda população brasileira:
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Há muita ostentação. É demais para a gente!

O luxo em algumas novelas passa uma falsa ilusão.

Eu acho que como a novela atinge público de várias classes, isso faz com que as coisas pareçam

um pouco fáceis. Esse luxo todo que aparece nas novelas, quer dizer, todo mundo tem carro

importado, todo mundo tem umas ‘putas’ casas... Acho que isso pode ser um pouco negativo no

sentido da facilidade. Em determinadas novelas eu acho que isso acontece.

Mas há ainda outras menções que destacam a freqüência do uso da violência e das drogas.

Isso para os entrevistados acaba sendo seguido, serve de modelo, como um guia de instruções, de

como os telespectadores podem orientar suas vidas:

Mostra como matar, como roubar.

Quanto mais violência a novela mostra, mais estimula as pessoas a praticá-la.

É negativo por causa das armas. Isso ensina mais o bandido.

Os caras ensinarem como usar uma arma. A telenovela é uma escola.

Você vê violência, sexo em exagero. Induz, influencia na conduta da pessoa de uma forma errada.

Acabam incitando as pessoas a fazerem o mesmo que vêem nas novelas: é muito sexo e violência.

A violência transmitida nas novelas, muitas vezes serve de exemplo, porque tem muita gente que

acaba aprendendo com as novelas a agirem mal.

Mostrar a violência, por exemplo. Se a pessoa não tem postura, ela acha que pode fazer também:

que pode agredir, puxar o tapete do colega de trabalho, ela pode achar que pode cometer as

mesmas coisas.

Acho errado os caras ensinarem como usar uma arma: a telenovela é uma escola.

Do mesmo modo, a impunidade foi citada por alguns entrevistados como péssima influência,

talvez porque estes não percebam o signo de denúncia velada que está sendo apresentada. Há

indicações de Motter (2003a) de que a ficção tem visitado muito a cena política, principalmente

para elucidar a população sobre as falcatruas, desvios de dinheiro e corrupção:

A ‘impunição’ que é transmitida, incentiva as pessoas a fazerem coisas erradas.

Incentiva as pessoas a fazerem coisas ruins, já que acham que não vão ser punidos.

As novelas ultimamente estão influenciando muito no comportamento das pessoas. Acho que as

novelas estão ensinando muitas coisas que não devem ser feitas, aparecem muitas falcatruas. A

novela da Globo, por exemplo, ensina como se deve manipular uma pessoa para você se sair bem

em algum aspecto que te favoreça. Dependendo do grau da pessoa, se é um político, por exemplo,

tem uma influência muito grande. Às vezes ela é influenciada a fazer, na vida real, o que ela vê

na ficção.

Vale recuperarmos que boa parte do que é exposto nas telenovelas é resultado das consultas

feitas ao grande público, já que este participa, mesmo que de modo indireto, da elaboração das
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tramas. Com relação a esse aspecto, Sílvio de Abreu, (co-) autor da

telenovela Belíssima58, afirmou em entrevista a Marcelo Marthe (2006:

14), na revista Veja: “A moral está torta”. Para essa telenovela, o

autor afirmou ter direcionado os acontecimentos narrados às

manifestações do público que passou a ter maior tolerância às

maldades, segundo ele, devido aos “(...) desvios de conduta que têm

tudo a ver com os escândalos recentes da política”. Os telespectadores

já se acostumaram com as fraudes e embutes políticos e não esperam

mais valorização da integridade e senso de justiça, virtudes que

estariam mais em conformidade com a vida em sociedade, ou na

convivência sadia com o próximo:

“Como sempre acontece na Globo, realizamos uma pesquisa

com espectadoras para ver como o público estava absorvendo

a trama e constatamos que uma parcela considerável delas já

não valoriza tanto a retidão de caráter. Para elas, fazer o que

for necessário para se realizar na vida é o certo.

...........................................................................................................................

As pessoas se mostraram muito mais interessadas nos

personagens negativos que nos moralmente corretos. Isso para

mim foi uma completa surpresa” (MARTHE, 2006: 11).

De forma análoga, a ficção sempre carrega o caráter

maniqueísta, típico da estrutura melodramática, como já discutimos.

No entanto, na telenovela nem sempre o bom tem vantagem sobre o

mau, como acontecia nos primeiros folhetins. Percebemos que, se a

telenovela, para alguns, traz exemplos – o que confirma a função de

“espelho” – que correspondem aos padrões aceitos pela comunidade,

há também os que evidenciam as más condutas, demonstrando lições

de vida difíceis de serem aceitas pelo público telespectador:

Da mesma forma que tem bons exemplos, algumas situações

têm maus exemplos.

Faz as pessoas acharem que o que assistem é o certo e a gente

sabe que não é.

Até uma parte da novela mostra, valoriza mais o personagem

ruim que o bom, passa mais tempo da novela com o personagem

mau.

É que os jovens, quando eles vêem alguma coisa que está

acontecendo na novela, eles querem copiar. Acho isso negativo.

58Belíssima, telenovela
exibida pela TV Globo, de 07 de
novembro de 2005 a 08 de julho de
2006. Escrita por Sílvio de Abreu.
Direção geral de Luiz Henrique
Rios e Denise Saraceni (GLOBO.
COM, 2006).



156

Nessa novela que tem as gêmeas, a gente sabe que no final a boazinha vai se dar bem. Mas os

jovens não vêem do jeito que nós adultos vemos. Eles pensam que fazendo coisas assim ruins, eles

vão acabar se dando bem e não é assim.

Só mostra, ensina o que não presta, como, por exemplo, malandragem, sacanagem e desrespeito,

principalmente de filhos em relação aos pais. Parece que acaba ensinando alguns comportamentos

em geral.

Os maus exemplos ficam ainda mais fáceis de serem compreendidos quando os respondentes

explicam a influência negativa dos personagens que fazem maldades e manipulam as situações,

induzindo os telespectadores a agirem da mesma forma:

O fato de ver novelas tem dois lados: o lado que serve de alerta para as coisas boas e o que acaba

incentivando as pessoas a fazerem determinadas coisas ruins, como o uso de drogas, violência,

por imitação dos personagens.

Muitas vezes a novela influencia a vida da pessoa, a atitude das pessoas. Tem personagens que

influenciam de forma negativa as pessoas.

Nem todos concordam com o que está acontecendo, mas acho que as pessoas podem ser induzidas

a agir como os personagens da novela.

Um péssimo exemplo, pois, como a TV e os atores são formadores de opinião, acabam influenciando

mal o público.

E os telespectadores entrevistados também orientaram suas falas, exemplificando com os

personagens das telenovelas que estavam sendo transmitidas no período desta pesquisa:

Acho que incentiva as pessoas a usarem droga. Por exemplo: ‘Vidas Opostas’ passa muita cena de

crime e acho que isso incentiva as pessoas a irem para o crime.

Mostra a falta de estrutura familiar ver uma irmã prejudicando a outra, como a Taís e a Paula

[‘de Paraíso Tropical’].

Mostram pessoas ruins. Na mesma novela [‘Paraíso Tropical], tem aquelas gêmeas, que uma quer

destruir a outra, porque a outra é boazinha, tem tudo que quer e ela tem inveja, é má e isso

acaba também ensinando algumas pessoas de cabeça fraca, que vendo essas maldades que ela

faz, acabam aprendendo a fazer igual.

Que nem nessa novela ‘Paraíso Tropical’, a menina roubando no restaurante, roubando na bolsa

dos outros: é tudo um mau exemplo.

Por exemplo, na novela das 18 horas tem muita bruxaria, isso não existe e muitas pessoas acabam

acreditando.

Eles mostram muitas cenas que têm esse tipo de coisa. Acho que tem muita gente por aí que

tenta imitar o que os personagens fazem. Acho que isso é um jeito de ensinar as pessoas para o

lado errado.

Um aspecto que merece considerarmos é que os temas tratados são muito discutidos

durante a exibição da novela, principalmente os temas que suscitam preconceito, mas isso não

permanece, segundo os telespectadores entrevistados. As discussões duram apenas o tempo de

exibição, enquanto a telenovela está no ar, depois saem da pauta da mídia e das discussões

familiares e sociais:
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Colocam preconceitos, por exemplo, os negros, as pessoas assistem e ficam com pena, indignadas,

mas depois não se fala mais nisso.

Vejo como negativo, o peso que colocam em alguns fatos, como o caso da menina da Síndrome de

Down e, depois que acaba a novela, não se fala mais nisso. Então acho negativo eles colocarem um

foco para dar ibope, como também mostram as pessoas negras sofrendo preconceito.

Incentivam as pessoas a terem preconceitos. O personagem branco fica mais tempo no ar que o

negro.

Enquanto alguns respondentes evidenciam o lado ficcional como prejudicial aos

telespectadores, outros rejeitam o excesso de realismo que os autores dedicam às cenas. Com

forte apelo ao cotidiano, as telenovelas incentivam maldades, pois exploram demais a dura

realidade de suas vidas:

É muito realismo. Essas coisas que não deviam passar numa novela, isso influencia as pessoas,

isso é o negativo das novelas.

Muita coisa mostrada acontece, mas as novelas incentivam.

Influencia muito as pessoas a cometerem os mesmos atos como se fosse realidade.

Essa malandragem que corre solto. Não acho necessidade da novela mostrar, não vai educar ninguém,

só vai ensinar a fazer isso.

Passam exemplos negativos que não dever ser passados. Falsos valores.

Isso é uma coisa muito ruim. Com certeza, incentiva algumas pessoas a cometer atos ruins. Tem

muita coisa negativa, como a miséria.

Há muitos exageros na trama. Pode ser uma má influência na vida real.

A condição de realidade é mesmo requisitada pelos respondentes para que os telespectadores

não projetem suas vidas como ilusórias nem tenham prejuízos pessoais pelo hábito de assistir a

telenovelas, principalmente dos que não têm muita instrução:

Mexe com a cabeça das pessoas. Isso é um incentivo que eu acho que não é legal.

A pessoa que assiste [a telenovelas] fica alienada, fora da realidade.

Acho que influencia quem não tem personalidade.

Pessoas de cabeça fraca vendo essas maldades que a personagem faz acabam aprendendo a fazer

igual.

Às vezes a pessoa não tem capacidade de entender que aquilo é novela e confunde com a vida

real.

Acaba ensinando quem está assistindo. Se o cara não tiver uma cabeça boa, pode ser influenciado.

A pessoa tem que estar com o psicológico bom, porque do contrário vai fazer as coisas ruins que

vê na novela. Deixar a vida se influenciar pela novela.

Causa muita influência, porque tem pessoas com a mente mais fraca vão achar que fez na novela,

pode fazer. Eu acho que é um pouco pesado. Tem muitas pessoas que se deixam levar pelo que

está acontecendo na novela.
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Como demonstramos pelos discursos expostos, há muitos elementos que indicam as influências

negativas das telenovelas na vida das pessoas.

Tem gente que fantasia e fica achando que a vida é uma novela.

Tem pessoas que seguem o exemplo da novela e se prejudicam.

As pessoas se baseiam muito nas novelas para viver a vida real.

Pessoas que têm um sentimento ruim embutido, através das novelas, começa a achar que é

normal.

Eu acho que as novelas trazem coisas, fatos, que mudam a mentalidade das pessoas, pois elas

vêem aquilo que é uma ficção e acabam fazendo também. Atos criminais, de latrocínio, que

incentivam as pessoas a fazerem o mesmo.

Vale destacarmos que este foi o item que recebeu maior quantidade de citações, mesmo

quando comparado aos aspectos positivos.

Apelam na parte religiosa, exemplo: falam de espiritismo na televisão, porque envolve a gente.

Mostra coisa que não é real, que não são verdadeiras e acabam influenciando.

Sabemos que a telenovela traduz a própria visão do público telespectador, co-autor desse

processo, que por sua vez explora a vida metropolitana a qual estamos analisando.

É um reflexo da sociedade, o que, no caso do brasileiro, significa morosidade, enrolação. O povo

acha que pode fazer assim com os problemas do dia-a-dia também.

Em reportagem de Santos (2006: 24), notamos o quanto os autores se baseiam no espaço

da metrópole paulistana. A autora destaca, dentre eles, o compromisso de Sílvio de Abreu com a

cidade. O autor de Belíssima, telenovela à época no ar, já comentada neste item e ambientada

em São Paulo, para ser fiel à realidade, não mostrava só os pontos turísticos ou agradáveis, mas

apresentava com freqüência em suas tramas as sujeiras das ruas, que perpassam as vidas cotidianas

de seus habitantes:

“Diferentemente de autores que adoram retratar as mazelas da sociedade, Abreu prefere exibir

uma São Paulo colorida, leve. ‘Novela é diversão, por isso gosto de mostrar o lado positivo da

cidade’, diz ele, que, como todo paulistano, odeia o trânsito caótico, a falta de segurança e a

sujeirada das ruas.”

Sendo um “espelho”, a telenovela não se presta a emitir avaliações e julgamentos, apenas

“mostra” o que está acontecendo no cenário paulistano. Por esse motivo, além de atribuírem às

telenovelas as influências boas e más para suas vidas, os respondentes destacaram ter cenas

desaconselháveis, principalmente para as crianças, como abordamos a seguir.

4.6.2  Cenas Inapropriadas para Crianças

O segundo fator que provoca repulsa ao hábito de assistir a telenovelas, com 29,9% de

menções dos entrevistados, foi o fato de as telenovelas apresentarem cenas consideradas como



159

inapropriadas, destacando principalmente o horário de veiculação, quando toda a família está

assistindo, inclusive as crianças. Se a telenovela traz informação e educação, acrescentando

coisas boas para a sociedade em geral, temos aqui cenas que não são instrutivas e, portanto, não

poderiam ser exibidas na televisão aberta, como os respondentes especificaram:

Horários inapropriados. São cenas imorais.

Pelo horário algumas cenas não são boas.

Não acho legal, porque mostram cenas de sexo por causa do horário.

Como dissemos, as menções mais recorrentes referiram-se à exposição das crianças a esse

tipo de programação, principalmente em horários em que elas, em geral, ainda estão acordadas

e assistindo à televisão com a família:

Algumas cenas não são para as crianças verem. Tem cenas que para as crianças são ruins, por

exemplo, cenas picantes.

Tem parte que passa e não pode, porque tem criança assistindo.

Dá maus exemplos, bagunça a cabeça das crianças.

Passa muita coisa ruim: sexo para crianças.

Cenas de sexo explícito, não gosto por causa das crianças.

Não é muito bom para as crianças. Isso pode levar as crianças a fazerem o mesmo.

Acho que passam muitas cenas inadequadas para crianças, porque muita criança acaba querendo

fazer igual.

Não é bom as crianças verem muito sexo explícito, coisas assim.

Alguns entrevistados destacaram as cenas que exploram sensualidade, exposição de corpos

nus ou seminus e apresentam homossexualismo, como as mais inconvenientes para as crianças:

Quando abrange pouca roupa, só pra ganhar audiência. Acho que é péssimo porque muitas crianças

podem ver.

Ruim só para as crianças. Tem algumas partes que podem embaralhar as crianças, principalmente

em relação a cenas na cama. Acho que isso não deveria ser mostrado. As crianças ficam curiosas.

Não gosto muito deles mostrarem aquele negócio do casal, porque é um horário muito cedo para

crianças. E a gente sabe que hoje em dia as crianças são muito espertas.

Acho errado mostrar a opção sexual.

Mostra o homossexualismo, o que estimula crianças e adolescentes.

Em relação a sexo, as cenas ficam mais evidenciadas pela situação moralmente desconfortável

que acarreta aos telespectadores. Em geral, há certo constrangimento por parte dos telespectadores

adultos que se inibem ao assistir juntos ou porque eles têm de explicar atos que não seriam

adequados para a idade dos filhos:



160

Passam cenas de beijo e tenho vergonha da família.

Só aquelas cenas pornográficas, porque a gente tem criança na casa e a aí fica sem graça.

Tem muita coisa que faz parte da nossa realidade, mas crianças não podem ver: jovens bebendo,

se beijando, homossexualismo, luxúria, desrespeito aos pais, para não querer ser adulto antes da

hora.

Porque eles exploram muito a relação da sexualidade em horários em que as crianças estão

assistindo. A gente (pai e filho) está assistindo uma determinada novela, parece que não, mas a

gente se sente constrangido.

Muito sexo nesse horário. Tem muita criança assistindo e isso é muito ruim. A minha filha viu

uma novela que mostrava dois homens se beijando e foi muito complicado explicar para ela o que

estava acontecendo.

Passa cenas de sexo e, às vezes, tem crianças e a gente não tem controle com as crianças. (...) tem

criança na sala e a gente fica sem graça.

As cenas que passam a qualquer hora do dia com crianças em casa ou visitas. Chego a ficar

envergonhado e constrangido.

Tem partes impróprias para crianças que estão na sala. Tem parte de sexo que fico envergonhado

com as crianças. Tinha que ter horário certo para passar cenas de sexo.

Não gosto das cenas de sexo, são muito picantes, porque mostram casais se relacionando nus.

Porque às vezes estou com meus filhos e fico constrangida diante deles, por causa das cenas.

Esse aspecto é reforçado em alguns discursos, que evidenciam o problema recorrente em

qualquer horário na grade de programação. Essas cenas, segundo os telespectadores entrevistados,

não poderiam ser exibidas nesses horários. Eles chegam a mencionar a censura como necessária

para restringir a veiculação:

Muitas cenas de sexo, dispensáveis pelo horário.

Ficar passando cenas vulgares, de sexo, no horário que tem crianças assistindo.

Aparecem muitas coisas de sexo, que para as crianças atrapalha no seu desenvolvimento.

Não gosto de mostrarem homossexualismo. Instiga a curiosidade dos jovens, para as crianças

também é ruim, porque nas novelas das 8 da noite a criança ainda não foi dormir.

A censura deveria abranger um horário mais tarde, pois existem crianças que vêem a novela e

existem cenas muito picantes e os pequenos acabam vendo.

Acho que tem cenas de sexo, que deveria ter censura. Porque muitas crianças estão assistindo.

Quando eles apelam assim. Essa parte do sexo, eu não gosto muito, não. Eu tenho crianças em

casa e tem horário que eles abusam um pouco.

Por exemplo, vamos supor uma criança assistindo uma novela e aí passa uma cena lá de sexo e as

crianças com pouca cabeça, acham aquilo normal e não é bem assim.

Ficar mostrando cenas de sexo quando crianças estão assistindo. Deveriam ser mais discretos.

É só sexo. As crianças aprendem muito cedo sobre isso. As adolescentes acabam engravidando.

É muita cena de sexo. Então influencia pra caramba os mais jovens.
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Ainda em relação à exposição de cenas de sexo, destacamos, a seguir, algumas citações

que indicam que esse tipo de ação tem sido muito recorrente e exibido em todas as telenovelas,

independente do horário de veiculação:

Dependendo do horário, não gosto da pornografia e do erótico, porque quem tem crianças... e

passa até na novela da tarde.

O exagero de liberdade sexual aparece muito declarado em horários que tem crianças. Inclusive

na novela das 6 horas, já vi na das 7 horas [da noite] transarem sem preocupação.

Acho que está muito depravado, porque para mim está tudo invertido. No horário das 18 horas

passam cenas impróprias para crianças, como sexo e violência.

Acho que é um horário muito cedo, porque às vezes tem muita criança assistindo, para falarem

muito de sexo. Acho que isso não poderia ser falado numa novela das sete horas da noite.

Pegam pesado na pornografia. Tem muita cena de sexo em horários que as crianças estão vendo,

entre 6 e 8 da noite.

Horário que a lei diz que não era para passar, que as crianças ainda estão vendo televisão, às 8h30

da noite.

Cenas fortes, de sexo, para crianças no horário das 21h30.

Às vezes eles pegam muito pesado com as crianças: cenas de sexo, de morte e traição. Acho que

isso não é bacana, porque choca as crianças. Elas passam a ter percepção de coisas muito cedo, de

que coisas que ainda não passaram na cabeça delas. Acho que isso deveria passar mais tarde –

após as 23 horas, que é o horário da criançada estar na cama.

Às vezes até a gente tira as crianças da sala até passar as cenas de sexo ou de violência. E, às

vezes, até troco de canal para elas não verem.

Algumas cenas que não são apropriadas a faixa etária liberada para o horário, cenas de sexo,

cenas sensuais.

Cenas de violência, sexo, cenas imorais que podem incentivar as crianças a fazer o mesmo.

Além da exibição de cenas de sexo, temos ainda outros “maus” exemplos citados pelos

respondentes como nocivos, quando relacionados às crianças, porque as incentivam a fazer o

mesmo:

Dá maus exemplos às crianças, como as bagunças de estudantes, como na novela ‘Rebeldes’.

Um filho nosso está ali vendo a novela. Aprende a pegar dinheiro na bolsa da gente. Se bem que

não aprende totalmente na novela, porque é o dia-a-dia da criança, mas o fato de estar na novela

interfere muito.

Hoje em dia as novelas estão muito obscenas, são coisas muito baixas, acho negativo, porque tem

criança assistindo.

Acho que mostra muitas drogas e cenas obscenas para crianças.

Acho que não traz benefícios para crianças e adultos. Não educa as crianças.

Mostra muitas armas para as crianças e menores de idade.
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Porque [as telenovelas] podem ensinar as crianças a seguir o caminho do mal.

Às vezes falam de assuntos que as crianças não estão ainda preparadas para saber. Malandragem,

tapear os outros e sobre sexo.

Tem crianças que acompanham a novela e têm a cabeça muito fraca e se influenciam e aprendem

coisas erradas.

Alguns entrevistados destacaram outras cenas não oportunas para crianças e jovens, como

as que exibem violência, crimes, drogas etc.

Existem crianças vendo também e atos criminais de latrocínio incentivam as pessoas a fazerem

o mesmo.

Tem coisas impróprias para crianças, que passam em horários inadequados: cenas de sexo, uso de

drogas, quando crianças e adolescentes estão vendo televisão.

Dependendo do horário tem cenas que não dá para passar: sexo, violência. Porque a molecada vai

dormir tarde.

Eu falo para o meu neto não assistir, não. Como, por exemplo, aparecer armas, pessoas dando tiros

ou chamar uma moça bonita de vadia.

Cenas de sexo, violência, como maltratar os pais.

No horário que as crianças assistem essas coisas, com armas, tornam as crianças agressivas.

As crianças assistem e crescem vendo a maldade das pessoas ruins.

As crianças, os jovens assistem... por causa da formação do caráter deles. Vendo traições vão

achar que é normal, certo agir dessa maneira.

O ruim é a exposição de violência e sexo em horários inadequados.

Tem revólver a toda hora, o que é ruim para a visão das crianças.

Crianças ficarem vendo junto com os pais cenas de prostituição e tráfico de drogas.

O excesso de violência, a exposição de consumo de drogas e a corrupção mostradas em

cenas também são citadas como inadequadas para os telespectadores, em geral,

independentemente da faixa etária. A telenovela estaria mostrando demais a realidade, quando

na opinião desses respondentes deveria ocupar-se de histórias mais leves:

Não gosto quando aparece brigas, cenas de violência.

Eu acho negativo porque a gente já vê isso diariamente, o pessoal de Brasília, o pessoal do

Planalto, roubos e assaltos.

É muita violência, traição. Isso faz a gente se sentir mal e parar de ver novela, porque a gente não

pode se acostumar com a violência, com a traição, e tem crianças assistindo que podem achar

aquilo normal.

Tudo que tem de ruim eles mascaram como sendo natural. Como se ficar grávida na adolescência

fosse bonito. Eles passam isso como uma coisa muito natural.

Acho que cenas de sexo não deveriam ter em novela. Deveria ter só a história, mas não mostrar as

pessoas na cama.
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Notamos que o esforço do governo em discutir uma classificação indicativa por faixa etária

para veiculação da programação não está sendo percebido pelos respondentes, pois, segundo eles,

as emissoras continuam exibindo cenas abusivas, apelando para o sensual, ou mesmo para o sexo

explícito; inapropriadas, incitando à violência, por exemplo. De acordo com o documento elaborado

pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI (2006), a “classificação indicativa” deveria

ser uma referência em indicar os conteúdos audiovisuais apropriados ou não para crianças e

adolescentes, respeitando as faixas etárias e seus lugares de inserção. Ou seja, como o nosso país

está dividido em quatro fusos horários, estes devem ser considerados, de forma a garantir que uma

programação indicada para as 21 horas seja veiculada somente após esse horário, por exemplo.

O lance da classificação por idade, do que é permitido ou não, faz com que as pessoas de uma

faixa etária não adequada tenham acesso a programas não aconselháveis.

Acho que na TV tem horários que são impróprios para as cenas que passam.

Não é nosso objetivo, nesta tese, defender a necessidade da classificação indicativa nem

mesmo criticar a liberdade de expressão, mas não podemos deixar de considerar que há muitas

discussões a respeito dos direitos das crianças e adolescentes como atribuição da União, conforme

consta na Constituição Federal (artigo 21, inciso XVI), que determina as condições para transmissões

audiovisuais; e depois regulamentada pelos artigos 74, 75 e 76 (este último está citado a seguir)

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), que proíbe a exibição de programas

pelo rádio ou pela televisão, sem o aviso de classificação.

“Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o

público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação,

antes de sua transmissão, apresentação ou exibição” (BRASIL, 2001).

Queremos apontar que os conteúdos relacionados a sexualidade, obscenidade, violência,

preconceito, racismo, linguagem inadequada (oral ou gestual), dentre outros aqui apresentados,

continuam a ser exibidos, sem preocupação por parte das emissoras, nem do Governo Federal,

pois, como argumenta Caparelli (2006), nem mesmo as legislações deixam evidenciados como

esses aspectos deveriam ser abordados de forma adequada.

Há quem questione de quem é a responsabilidade por supervisionar o contato entre as

crianças e adolescentes e os conteúdos televisivos: das famílias, dos educadores ou das emissoras.

Ribeiro (2001: 215), ao comentar sobre os efeitos resultantes da violação dessa classificação

indicativa, destaca a diferença de forças que há entre telespectadores e emissoras de TV:

“Trata-se de um discurso que deve ser criticado, não só por sua escassa generosidade, mas

sobretudo por sua deficiência explicativa: ele isenta de qualquer culpa um sistema industrial

bem azeitado e responsabiliza, pelos excessos que este cometa, uma massa de espectadores

pulverizada e sem poder econômico e cultural”.
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Ainda recuperaremos esse assunto neste e no próximo capítulo, pois há muita controvérsia

com relação à liberdade de expressão e à democracia quando se discutem as influências dos

meios de comunicação de massa, no nosso caso, em particular, da televisão.

4.6.3  Violência nas Telenovelas

A questão da violência foi o terceiro aspecto que teve destaque junto aos nossos entrevistados,

pois 29,2% mencionaram aspectos relativos a esse tema, como apresentamos a seguir:

Também há que se tomar cuidado com as cenas de violência.

Às vezes tem cenas de violência ou vulgaridade, então não interessa de assistir.

Muita violência, até mais do que o necessário.

Quando enfatiza demais, exagera em certos tópicos da violência.

Há indicação de que a violência, a que os entrevistados se referem, tem sido evidenciada

pela exposição de pessoas armadas, mortes e traição, aspectos aos quais os respondentes já

estão acostumados, pois são comuns à realidade da metrópole paulistana:

Mostra o uso de drogas, armas, assassinatos.

Quando passa cena, tipo roubo, que influencia as pessoas que acham que é fácil contornar situações

adversas.

Tem tipo de arma, como revólver, faca. Isso eu sou contra. Eu não sou bandido para ficar assistindo

isso.

Não gosto de ver um cara apontando revólver para o outro.

Na violência está tendo violência, tem até tiro, tem traição.

Cenas de caras que roubam, de bandidos.

Quando mostram armas de fogo, isso é ruim.

Têm algumas [telenovelas] que mostram muita violência, assassinatos e malandragem, assaltos e

roubos, seqüestros também.

Mostram coisas ruins do Rio [de Janeiro], traficantes.

Mostram pessoas armadas, cenas de bandidagem, violência, também influencia mal o jovem.

A gente vê muita violência, drogas, filho batendo na mãe etc.

Não gosto quando tem muita violência e palavrões.

Mostram coisas proibidas, como tráfico, como se fosse normal.

Seqüestros que passam como incentivo à criminalidade.

Colocam crianças também trabalhando em cenas de violência, seqüestro. Não gosto.

Também manifestaram a freqüente exposição de mortes, especialmente as violentas nas

telenovelas, como se isso fosse natural.
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Mostra a maldade do ser humano. Matar, tirar uma vida.

Violência, morte com facas ou qualquer tipo de arma.

Muitas cenas de violência. Pessoas matando pessoas.

Tem muita gente matando ou seqüestrando.

Não gosto de tramas de matar.

É só violência: é um matando o outro.

Muita violência. Os crimes seguidos de morte.

Tem uma novela que está passando a noite, na Record [‘Vidas Opostas’], que mostra favela, que

mata bandido, isso é negativo.

São muitas cenas de violência, de vários tipos, como brigas e muitas mortes.

Além disso, os entrevistados registraram que o excesso de violência denigre a imagem do

país, haja vista os telespectadores atribuírem significados concretos ao que está sendo exibido na

ficção:

Mostram só morte e o que tentam passar do Brasil é que tem muita violência, roubo, e isso é

chato. Isso é ruim para a imagem do Brasil.

A impunidade também foi reiterada por alguns respondentes, que não aceitam bem o fato

de as personagens saírem ilesas dos crimes e maldades que praticam:

Mostram que as pessoas cometem crimes, assassinatos, roubos, e não acontece nada com elas.

Não são presos.

Muita violência, muita maldade, o ruim sempre ganha. A pessoa má ganha sempre.

Alguns respondentes esperam da telenovela um pouco mais de ficção, pois a realidade já

está presente no dia-a-dia ou nos noticiários, segundo eles, espaço mais adequado para esse tipo

de conteúdo:

Mostra a violência e a gente já vê violência no dia-a-dia, no ‘Jornal Nacional’, não tem necessidade

de passar na novela.

Poderiam amenizar as situações de muita violência. Os vilões das novelas tivessem boas ações,

não só ações ruins. Mas fica muito estereotipada as pessoas do mal, é muito do mal. E o malandro

é muito malandro, dá golpes em todo o mundo.

Já chega o que acontece no nosso dia-a-dia. O que a gente vê no jornal. Ainda vão mostrar gente

matando e roubando na novela!

O que os entrevistados transmitiram nos serve de indício de que não aprovam as crueldades

exibidas. Para alguns, a violência incita o público telespectador a agir da mesma maneira:

Mostra muita violência, induz a pessoa à violência.

A violência desperta em você a própria violência.

Incentiva muito a violência, a prostituição e as drogas.
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Como no item anterior, há aqui também algumas menções sobre o excesso de violência,

independentemente do horário em que a telenovela está sendo transmitida, o que deixa alguns

entrevistados indignados:

A violência, por exemplo, passa em qualquer horário. É um absurdo!

Mostrar violência confunde a cabeça das pessoas, principalmente para os mais jovens.

Destacamos alguns exemplos citados pelos respondentes de telenovelas que estavam sendo

veiculadas e podem expressar melhor os significados do que exploramos até este ponto. Podemos

verificar que essas menções estabelecem padrões que estavam sendo ficcionalizados. Notamos

também que esses aspectos têm sido abordados por diferentes emissoras:

Às vezes acho que eles exageram nas cenas de violência. Tipo essa coisa da Taís, de ‘Paraíso

Tropical’, que é maldosa demais.

Na Globo, ‘Paraíso Tropical’ só se vê violência.

Não gosto da parte violenta que passa, igual em ‘Vidas Opostas’ tem muita violência.

Não gosto quando aparecem brigas como em ‘Vidas Opostas’. Ali tem uns pedaços que são muito

fortes para as crianças.

Não gosto de novelas que mostram muita violência, como, por exemplo, ‘Vidas Opostas’, porque

é muito pesado. Falam demais de drogas.

Cenas de violência, drogas, por exemplo ‘Vidas Opostas’. Mostra coisas negativas, brigas entre

gangues, tiroteios, crianças com armas etc.

Na novela não deveria ter tanta violência, como tem nesta novela que está passando ‘Vidas

Opostas’, que tem muita violência. A gente já vê isso no dia-a-dia. Numa televisão a gente está

mais para ver uma coisa que nos relaxe, nos deixe mais tranqüilo.

Fazem apologia ao crime. As novelas da Record mostram muitas cenas violentas, cenas de crimes.

Mas essas cenas serão ampliadas, no próximo item, quando abordaremos a exibição de

comportamentos indesejados.

4.6.4  Comportamentos Indesejados

As telenovelas apresentam muitos comportamentos indesejados, de acordo com 27,6% dos

entrevistados. Novamente ficam evidentes os ensinamentos que os telespectadores adquirem ao

assistir a esse tipo de programa ficcional televisivo, mesmo que essa aprendizagem não atenda

aos valores morais, intelectuais ou emocionais, que seriam esperados para o bem-estar social:

Ensina o que não presta: malandragem, sacanagem, desrespeito. Principalmente dos filhos em

relação aos pais.

Comportamento das pessoas, em tratar com os outros, relação familiar que não tem afinidade e

nem afeto. Mentiras nos relacionamentos. Passam as resoluções dos problemas de maneira errada,

esquecendo os verdadeiros valores.
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Ensinam como seqüestrar, como roubar. Como fraudar, como tirar o marido da outra, como ser

corrupto.

No que se refere a preconceitos, eles liberam todos os preconceitos de uma forma descarada.

Tem muitas [telenovelas] que passam muitas besteiras, ensinam que não tem necessidade.

A forma como o autor instrui a maneira de tratar os filhos. Devem tratar os filhos com muita

conversa e pouca ação educativa.

Podemos recuperar também aqui as menções tratadas no item anterior, pois um dos aspectos

recorrentes é a violência, explorada pela ficção, como indicadora de comportamentos inadequados:

Mostra violência, prosmicuidade, com a maior naturalidade.

Cenas imorais, mostrando assaltos, não precisam ser tão constantes.

Em algumas novelas tem cenas de preconceito com relação à cor das pessoas, à sexualidade, à

opção sexual, e a gente já sabe que isso existe. Não precisa ficar estampando isso nas novelas.

Ainda com relação aos atos ilícitos, destacamos os excessos indicados pelos entrevistados:

muitas cenas de roubos, crimes e tráfico de drogas, transmitindo experiências práticas que são

nocivas aos telespectadores:

Eles só colocam coisas de bandidagem.

Mostra muito ladrão e traficante. E muita droga. A gente já convive com isso e mostrar em

novelas não acho legal.

Ficar passando cenas que incentivam o meio da criminalidade, assaltos.

Ensina as pessoas a roubar, matar e traficar.

Está influenciando a mocidade para sexo, drogas e banalização do casamento.

Não gosto porque ensinam o roubo. Para os jovens é ruim, fazem trambicagens e roubos.

Passar coisas tipo violência, roubos, gente matando pessoas.

As novelas têm muitas cenas explícitas de sexo, guerras, assassinatos.

Da mesma forma que as cenas violentas, a exploração da deslealdade foi muito recorrente,

porque os entrevistados atribuem à telenovela os problemas de infidelidade que ocorrem na

sociedade:

É incentivo a traições amorosas, muita mentira, muita falcatrua.

Tudo é permitido: a traição, você realizar seus desejos, independente do outro. Então, ameniza a

traição, matar, tudo é permitido para realizar o que eu quero.

Há muita traição entre casais que podem levar o telespectador a fazer o mesmo.

Elas expõem algumas atitudes que eu não acho legal, como traições.

É um incentivo à ganância, à traição, violência, desagregação familiar.

Traição entre casais e entre amigos, porque acontece muito na vida real.
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Seguem o exemplo da novela: o marido trocar a esposa por uma mulher mais nova.

Não gosto do modo como eles tratam às vezes um casal, sempre tem uma traiçãozinha. Essas coisas

não gosto, porque acaba falando mal da família. Mostra a realidade, mas não é agradável de ver.

É um incentivo a induzir as traições.

Muita discórdia de casais, muita separação e desunião familiar.

Estão banalizando um pouco essa coisa de traição, é por isso que acontece tanto na vida real...

Os respondentes destacaram inclusive as artimanhas que são apresentadas por algumas

personagens que terminam bem, prejudicando outras sem o menor pudor:

Não gosto. Mostra muita picaretagem. Mostram pessoas prejudicando o próximo.

Acho que principalmente nas novelas das 7 da noite é muita apelação, muita falcatrua.

Exploração barata, como traição, desonestidade, falcatruas, um querendo puxar o tapete do outro.

Não gosto de ver a inveja retratada na trama, é um querendo se dar bem em cima do outro.

A novela da Globo, por exemplo, ensina como você deve manipular uma pessoa para você se sair

bem em algum aspecto que te favoreça.

Ensina como passar a perna nas pessoas e se dar bem.

Não gosto quando fazem armações para prejudicar as pessoas.

Desvio de dinheiro, querendo passar por cima do outro, traição.

Os entrevistados comentaram, ainda, a falta de confiança que existe entre as personagens

nas tramas de telenovelas:

A falsidade das pessoas, que estão sempre fingindo o que não é.

Passa muita maldade, muito ciúme, muita falsidade das pessoas.

Muita mentira.

Mostra fofoca e ambição.

Tem muita falsidade, muita mentira, muita tramóia. Mostram coisas que não têm nada a ver.

Esses aspectos, em parte, evidenciam o que mostramos nas próximas falas: os entrevistados

destacam o individualismo – “é cada um por si” –, o egoísmo e a ambição, comuns aos residentes

da metrópole paulistana, que isolam as pessoas pelas obrigações impostas pelo ritmo da vida

cotidiana:

Mostra ambição, o egoísmo, um passando por cima do outro. A gente precisa que mostre coisas

boas, por exemplo, fazer o bem e não olhar a quem.

Tem muita trama e mostra pessoas individualistas, que querem tudo só para elas.

O mau-caratismo, mentira, desonestidade, todo mundo querendo se dar bem. Rico querendo se

dar bem às custas do pobre, preconceito racial.

Ensina inveja e egoísmo entre as pessoas.

Quando mostra a maldade e reafirma mais ainda as coisas, maldades, o estímulo de coisas ruins,

como puxar o tapete de colegas e achar normal.
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Para os respondentes, todas essas más orientações evidenciam a impunidade e conduzem a

uma orientação de vida. Como destacamos na fala de Sílvio de Abreu (apud MARTHE, 2006), (co-

)autor de telenovelas, em item anterior, há maior flexibilidade por parte do público telespectador

que já não estranha o fato de alguém se dar bem em prejuízo de outros, principalmente quando

há dinheiro envolvido:

Forma opiniões negativas. O rico se dá bem dando golpes.

Os caras que têm poder aquisitivo elevado fazem o que querem e nada acontece com eles.

A facilidade que os personagens têm de se dar bem em todas as situações, por exemplo, pessoas

muito importantes praticando atos criminosos e não sendo punidos por isso.

Como ‘Paraíso Tropical’, que a Taís matou a irmã, e eles nunca pagam na novela. No final da

novela, elas passam de boazinha e acaba a novela.

Maus exemplos praticados pelos personagens no meio familiar.

As condições econômicas de algumas personagens são mais evidentes quando comparadas

às péssimas condições de vida, às quais a sociedade está exposta:

Mostra a fome. Mostra a realidade do mundo, mas a gente não gosta de ver.

Miséria. Mostra a família na favela. Não tem urbanização, não tem lei e nem saneamento.

O que percebemos neste item é que as telenovelas induzem a comportamentos moralmente

condenáveis, transmitem modelos de vida não recomendáveis ou, ainda, exploram aspectos que

direcionam as pessoas a fazerem o mesmo ou a acreditarem no que está sendo mostrado sem

questionamentos:

Por exemplo, na Globo, as novelas ensinam muito as pessoas a seguir o espiritismo. Falam de

santos que incorporam em outras pessoas, em preto velho, e isso não é verdade. A Bíblia não fala

nada disso.

Para finalizarmos este item, destacamos Ribeiro (2000, in: RIBEIRO, 2004: 40-41), que ao

mesmo tempo que elogia e defende as telenovelas, critica as relações preconceituosas e

“autoritárias” apresentadas ao longo das narrativas:

“Mas, justamente porque defendo o que é positivo nas novelas, devo criticar o afeto autoritário

que nelas se vê. Penso no despotismo do patrão sobre os empregados, e da patroa sobre a

empregada doméstica negra. Um personagem como Pedro (José Mayer) em ‘Laços de Família’ não

respeita as pessoas – e no entanto é, globalmente falando, mais simpático que antipático. A TV

ainda tolera condutas que socialmente se tornaram inaceitáveis.

Uma novela precisa ter personagens de várias classes sociais. Se não tiver pobres, classe média e

ricos, não atingirá todos os públicos. E a comunicação entre essas classes se dá sobretudo pelo

amor. Isso faz parte das regras do gênero e não vou contestá-las aqui.

O problema, porém, é que no contato entre os ricos e os pobres desponta um autoritarismo que

acabamos aceitando, nós, espectadores, graças a um enredo que faz das personagens despóticas

figuras agradáveis, humanas, quase positivas.”
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Temos, dessa forma, muitos dos discursos presentes na nossa pesquisa correspondentes ao

que críticos e teóricos já registraram e estamos recuperando nesta tese. Queremos demonstrar

que os telespectadores residentes na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que acompanham

passo a passo o desenrolar das tramas, como já discutimos, sentem-se desconfortáveis frente à

tela, quando são atingidos direta ou indiretamente. Isso também pode ser observado no próximo

item, quando a questão central é o apelo a cenas sensuais.

4.6.5  Muito Sexo e Exposição do Corpo

Dos telespectadores entrevistados, 23,5% citaram a exploração do sexo e a exposição do

corpo como fator negativo às telenovelas. Isso decorre de vários motivos, um deles se deve à

questão do horário em que estão sendo transmitidas e por apresentar cenas inapropriadas para

crianças que, em geral, assistem às tramas, como discorremos nos primeiros itens deste capítulo.

Devido à grande incidência de menções, destacamos apenas as mais expressivas:

Não gosto por causa das cenas de sexo.

Muitas cenas pesadas de sexo.

Muito sexo escancarado.

Muito agarra-agarra, beija-beija, muita cena de sexo.

Tem muito sexo aberto, eles ensinam como fazer sexo, como namorar, mas não ensinam as

conseqüências.

Não gosto das indecências. Passam, por exemplo, cenas de sexo explícito e de homossexuais.

Muita cenas de sexo forte, principalmente na Globo. Exemplo: Marcos Pasquim [ator que atuou na

telenovela ‘Pé na Jaca’] fica sempre pelado.

A freqüente exibição de corpos nus, ou seminus, mostrados ao longo das tramas foi outro

aspecto reiterado pelos entrevistados. Para eles, isso tem sido utilizado de forma apelativa para

garantir audiência e acaba recebendo críticas negativas:

Não gosto quando tem cena de nudez e mostra sexo de tudo que é forma.

Mostra muita gente pelada na cama.

Aparecem muitas cenas de pessoas peladas, pornografia, mulheres que roubam maridos das

outras, destruindo lares.

Fazem muita apologia à nudez.

Esses negócios de beijos e tirar a roupa, acho a parte negativa.

Que nem a novela que acabou há pouco tempo, ‘Pé na Jaca’ [das 19h, da TV Globo], eu acho que

era muito apelativa. Muita gente sem roupa, não é horário adequado para passar.

Tem gente que tira a roupa e sai pelado.



171

Mostra muita sem-vergonhice. Cenas de sexo, ir junto ao banheiro e cenas de nudez.

Muita libertinagem, em horários impróprios, com cenas de nudez.

Mostra nudez, as falas também são baixas, palavreado baixo, como ‘vagabunda, sua puta, piranha’.

Para os telespectadores pesquisados, a telenovela está dando ênfase à vulgaridade e orientando

para a exibição do corpo “perfeito”, deixando em segundo plano a história ficcional:

Tem personagem prostituta que se veste escandalosamente, faz sexo demais. Exemplo: ‘Paraíso

Tropical’.

Muita vulgaridade. A mulherada está sendo vulgar. Exemplo: Camila Pitanga, em ‘Paraíso Tropical’.

Fico vendo mulheres descompostas, com pouca roupa, saia curta. Mostram as mulheres mostrando

o corpo.

Cultuam muito o corpo. Para você ser legal, tem que ter aquele padrão, bunda bonita. E isso não

é legal.

Tem coisas que eu não gosto, por exemplo, aquelas mulheres com roupas extravagantes, mostrando

muito o corpo, os seios, a barriga, tudo para fora, quase peladas. Não estou acostumada com isso.

Cenas de sexo, quando elas vão para a cama com os homens e fica aquela agarração. Eu não gosto.

Não gosto quando eles querem forçar muito o apelo sexual. A meninada muito nova em situações

de envolvimento com muita bebida e muita sensualidade com muita exploração com o corpo.

Essas situações de culto ao corpo acabam se refletindo na convivência diária e os respondentes

traduzem esse conflito no comportamento diário dos habitantes da metrópole paulistana, que se

espelham na telenovela.

Exploração sexual de mulheres, mostrando elas saindo com várias pessoas na trama, muita pegação,

coitados dos maridos das atrizes vendo ao que elas são expostas no ar.

Antigamente você via uma moça beijando na rua de forma respeitosa, no rosto. Hoje em dia não.

Você vê os casais se agarrando, em qualquer hora, em qualquer lugar.

O culto ao corpo é um fator de incômodo aos nossos entrevistados, que apontam sérias

resistências a essa freqüente exposição na televisão aberta. No próximo capítulo, essas críticas

são retomadas, porque apresentam as sugestões que eles fariam para melhoria das telenovelas.

Veremos, a seguir, como a realidade comparada à ficção tem sido avaliada.

A exposição do homossexualismo já citada em outros itens, mas repetido nesta parte da

pesquisa, também ainda causa reações contrárias por parte do público telespectador entrevistado:

Homossexualidade é tratada de forma natural demais. Influencia principalmente os jovens, por

exemplo, aumentou a violência no Brasil contra eles, induziu as pessoas a reagirem de forma

violenta. Algo que é tratado com muita naturalidade.

4.6.6  A Ficção Espelha a Realidade

A relação que os entrevistados estabelecem com as telenovelas indica a importância de elas

tratarem de fatos inverossímeis na trama, como destaca Motter (2003a; 2003b). A telenovela
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brasileira, como já notamos, tem a peculiaridade de apoiar-se na realidade e tratar de fatos

concretos, compatíveis com o cotidiano que os telespectadores encontram na metrópole, mesmo

quando reconhecem que estão diante de ficção. Com 22,9% de menções, essa oposição (ficção /

realidade) recebeu menções que justificam e explicam o que os teóricos e os roteiristas, com os

quais estamos dialogando, já trataram:

Não gosto quando colocam no enredo fatos impossíveis e absurdos de acontecer na vida real.

Tem coisas muito fictícias, que só acontecem em novelas. As coincidências ‘estranhas’ de fatos

da história.

As histórias de novela não têm a ver com a vida real.

Ultrapassa algumas situações do real.

Não mostra a realidade, é muita ficção.

Fatos impossíveis de acontecer na vida real. A vida não é um mar de rosas.

Na minha opinião, as telenovelas são só ficção, e por isso não têm nada de real. Sendo assim, eu

não assisto a novelas.

Muita mentira. Nas histórias, você vê personagens que acontecem e fazem de tudo e isso não

reflete a realidade da vida.

O fato de não ser real. Devia ser real e não ficção, porque é sempre baseada na vida de alguém.

Não mostrar a realidade de certas coisas. Tudo é muito fácil.

Muita palhaçada. Aceitar situações sem conexão com a realidade, coisas impossíveis de acontecer.

São muito surreais, acontecem muitos fatos impossíveis de acontecer.

Muita história. Eles conseguem prejudicar um personagem com fatos impossíveis de acontecer.

É muito sobrenatural, não tem nada real, muita fantasia, muita ficção, não gosto por não ser

realidade da vida. É só fantasia.

Retrata uma realidade que não existe, um conto de fadas, uma utopia para o povo brasileiro.

Falta de cultura, eles levam muita ficção. Na realidade não acontece.

Podemos destacar, ainda, outros aspectos mencionados que dizem respeito ao excesso de

ilusão, fazendo com que os telespectadores projetem algo que seja impossível de acontecer nas

suas vidas, já que a telenovela serve como guia, é um “espelho” para a vida de alguns deles,

como explica Motter (2003a: 167): “O estrato realista, essa base que sustenta a vida cotidiana

da personagem, constitui-se numa, pois, potente fonte de identificação, num elo entre personagem

– telespectador, entre ficção e realidade”. Vejamos o que dizem nossos entrevistados:

Confundem as pessoas com fatos irreais.

Mostram coisas de magia, para conseguir namorado, para ter poder. Que também leva as pessoas

a procurar esse tipo de ajuda.

Fatos irreais, incentivando a juventude a tomar parte negativa na sociedade. Mostram ações ruins

e eles fazem tudo isso e não são punidos na história da novela.
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Você acaba se iludindo. E pode levar inocentes a pensar que o mau sempre se dá bem, porque até

no final da novela o lado do mal sempre se dá bem.

É tudo de mentira. Todo mundo está representando um papel e algumas pessoas acreditam, se

iludem, e acabam se prejudicando, querendo fazer igual.

Na novela ‘Prova de Amor’ estão misturando as coisas. Isso não é amor.

A partir desses discursos, podemos verificar que a necessidade das situações factíveis é

significativa para muitos entrevistados, que chegam a dar exemplos do que está sendo mostrado

em algumas telenovelas, para mostrarem que não condizem com a realidade ou não acontecem

no dia-a-dia da metrópole, em que estão acostumados a conviver:

Mostram pessoas brigando, que até precisa polícia ir separar. Na vida real, a polícia não vem. Isso

é mentira, na vida real a polícia não vem.

Passa muita coisa que não é realidade. Aparece muitas cenas de jovens se prostituindo e não é por

aí.

Passa algo que não existe. Por exemplo: situações de adultério, que para a novela é normal.

Muita ilusão, isto é, amores impossíveis de acontecer na vida real, por exemplo, o rico casar com

o pobre.

São só fantasias, como na novela das 7 [da noite] que veio o anjo para ajudar a moça.

As novelas só mostram o que tem de melhor, como carros lindos e luxo, o que não é real.

Acho que mostra mais o dinheiro e não a realidade. Mostra o lado financeiro.

A personagem-mãe de uma novela que está passando, passa o exemplo de que a filha tem que

obedecer à mãe e casar com quem a mãe deseja. E não a filha escolher o parceiro. A mãe não deve

obrigar a filha a casar com quem não deseja, e sim por amor.

Isso nos mostra que os entrevistados querem ver na telenovela algo concreto e passível de

acontecer nas suas vidas, porque, segundo eles, isso influencia seus próprios atos e afirmam

poder agir da mesma forma. Apontam as telenovelas como responsáveis pelo fato de os indivíduos

se orientarem por elas, julgando que nelas podem estar as soluções para os problemas.

Por exemplo, uma irmã contra a outra, acaba dando mau exemplo para as pessoas. Elas podem

pensar que isso é normal de acontecer.

Lógico que se o papel da pessoa da novela é estar sendo bem-sucedido, é lógico o luxo, mas isso

não quer dizer que você vai ser igual à pessoa da novela. Acho que passa uma ilusão.

Acaba criando muita fantasia sobre a realidade. Exemplo: ser lindo, ser galã. Essas coisas são

vendidas pela novela e as pessoas acabam buscando.

Os padrões projetados são inacessíveis à maioria da população. Não só padrões de beleza, mas até

mesmo padrão de vida elevado: altos carros, casas amplas.

Acho que tem determinadas coisas que se colocam, por exemplo, para pessoas que não têm tanta

base e pode influenciar. Acho que quando eles colocam uma pessoa rica, lógico que eles estão

tentando se aproximar da realidade, mas fica muito ‘glamour’.
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A pessoa que assiste sem nenhuma posição crítica pode ficar alienada, confundir a ficção com a

realidade.

Tem partes que parece mais ficção. Tem novelas que mostra mais mordomia, diferente da realidade.

Só mostra a parte boa da vida. A pessoa faz coisa errada e se sai bem.

No entanto, muitos mencionaram aspectos que reforçam essa colocação, pois, ao confundirem

os personagens com os atores, por exemplo, permitiram que percebêssemos mais facilmente que

essa linha entre ficção e realidade é tênue e realmente confunde o público telespectador que,

num determinado momento, já não sabe do que (realidade ou ficção) e/ou de quem (ator ou

personagem) está se tratando:

Mostrar uma irmã não conseguindo perdoar a outra. A Nina [Maria Flor], da novela das 18 horas na

Globo [‘Eterna Magia’], que não perdoa a personagem da Malu Mader [Eva Sullivan]. Isso faz os

outros acharem que está certo não perdoar os erros dos outros.

Quando mostram coisas irreais, podem prejudicar as pessoas e levá-las a cometer erros. A Débora

Secco [Sol] atravessar o oceano para ir para a ‘América’ e chegar lá linda, sem problemas de

saúde, viva, inteira, mesmo indo de jangada, ver nas novelas os morros, as favelas, as feiras

livres, como se tudo fosse bonito, limpo, perfeito. É uma ilusão!

Nesse aspecto, os entrevistados destacam que as telenovelas passam uma visão distorcida

da realidade para alguns telespectadores, como se estes aceitassem tudo que é transmitido sem

questionamentos:

A vida tem importância se você tiver dinheiro. Dá muita importância à comida, tem sempre

alguém comendo e não é o tempo inteiro que a gente come. É muita fartura e o povo brasileiro

não tem tanta fartura assim. Visão distorcida da realidade.

Aquelas cenas muito água com açúcar. Mostram pessoas que são capazes de fazer tudo como

super-herói. Isso não é uma realidade nossa, não podemos resolver todos os problemas.

As tragédias que acontecem são resolvidas antes do final da novela e isso é irreal. Pelo menos da

maneira fácil, encaixadinha, quase mágica, perfeitinha como as coisas são resolvidas. Até em

novela de época, eles manipulam a realidade. Os fatos históricos para servir a seus propósitos, de

levar o povo a consumir cada vez mais e questionar cada vez menos e se conformar com isso.

Alguns respondentes da pesquisa atribuem às telenovelas a condução equivocada de suas

vidas, mesmo quando falam em nome de terceiros (“as pessoas”, “tem gente”, “o telespectador”

etc.), porque entendemos esses discursos como próprios de quem os enunciou. Ao falarem por

outros, estão projetando seus sentimentos, ou seja, também pensam dessa forma:

As pessoas acabam confundindo o real com a ficção. Por exemplo: na novela, o marido trai a

mulher, a dona-de-casa que é tarada por novelas começa a desconfiar do marido.

Mostram algumas coisas que são fora da realidade e as pessoas acreditam que sejam daquele jeito

mesmo.

Tem gente que acha que um dia vai chegar o príncipe encantado, como nas novelas.

Faz com que o povo confunda a vida real com a fantasia. Cria um padrão, um estereótipo a ser

seguido.
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Quando as pessoas querem viver os personagens na vida real.

A pessoa não percebe a trama de ficção e leva a novela no real.

A maioria das pessoas que são televisivas usa a novela como método de fuga. Acham que aquilo

é real. É como uma forma de manipulação de massa.

Não ficar muito iludida com a novela, não viajar. Saber que é uma ficção e aquilo não é vida real.

Tem gente que viaja e acha que aquilo que acontece na novela, pode acontecer com você: tipo

heranças inesperadas que te deixam rico.

Há o espelho das pessoas nas histórias de ficção.

Induz às pessoas que a vida é sempre um paraíso. Que as coisas sempre dão certo.

Podem levar o telespectador a induzir que aquilo vai acontecer com ele. No geral, acaba

atrapalhando porque as pessoas criam aquela fantasia da novela com a vida real.

As pessoas se envolvem muito com aquilo, muitos querem viver o que vêem nas novelas.

E o que leva a pessoa a ficar tensa em uma trama, absorvendo o negativo as pessoas acabam

encarando como real a ficção. Ela faz parte da trama que assiste.

Muita traição, porque acho que hoje nas novelas estão querendo mostrar muito a realidade.

Parece que trair não é mais errado. As pessoas estão traindo mais.

Ainda com relação aos aspectos negativos que os entrevistados citaram, registramos, a

seguir, algumas menções que exemplificam a questão de classes, entendida por alguns entrevistados,

como irreal e simplificada, frente às diferenças socioeconômicas que temos na metrópole paulistana,

cenário de referência para nossos respondentes:

A maneira conservadora de se envolver, classificar e entender o mundo. Trata-se sempre de uma

visão de classe, de preconceitos, como normal. É retrógada quando você categoriza o núcleo pobre

se divertindo e o núcleo rico tem complexidades e problemas que o pobre não tem. Ajuda a

conservar a idéia de que ser pobre não é tão ruim.

Passam cenas de desigualdade social, porque isso já é retratado no dia-a-dia. E a mídia ao invés de

retratar outros assuntos, ainda bate na mesma tecla. Por exemplo, na novela da Record, a

criminalidade está explícita [telenovela ‘Vidas Opostas’]. Antes você via isso só na rua, agora tem

na TV também.

Na novela não tem miséria. Só tem gente vivendo bem. E isso não é verdade num país como o

nosso, onde a maioria passa fome.

Tem muita irrealidade e futilidades nas novelas. São muitos ricos, abastados, que aparecem na

trama e na realidade não existe uma relação tão próxima entre ricos e pobres como enreda a

trama. Penso que rico não gosta de amigo pobre. Rico não casa com pobre. Rico não se apaixona

pela favelada na vida real.

Da mesma forma, há outras críticas que pesam sobre a abordagem preconceituosa que as

telenovelas apresentam nas diferentes relações raciais:

Em relação aos negros, sempre fazem papéis de empregados. Há muito preconceito que envolve

as novelas.
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Novelas contratam mais brancos que negros. E os negros normalmente fazem papel de mordomo,

cozinheiro, malandro, pagodeiro, e aqui fora na realidade todos vivem juntos na sociedade,

misturados pretos e brancos.

As empregadas domésticas são sempre negras. Isso remete a um racismo velado.

Foge da realidade, acaba denegrindo a imagem das pessoas, porque você vê fatos de racismo que

não acrescenta nada e polemiza a situação. Isso acaba provocando mais racismo.

Lima (2000-01: 98-99) aborda as questões raciais que ainda são tratadas de forma parcial.

Notamos que a discussão não evoluiu e não houve avanços na presença de personagens negras e

pardas, mesmo reconhecendo que a população brasileira tem considerável número de indivíduos

dessas raças, conforme consta no censo populacional.

“A telenovela hoje pretende representar a moderna sociedade brasileira, discutir temáticas

sociais candentes dessa sociedade, mas não parece incluir nessas temáticas a veiculação de uma

imagem mais moderna das relações entre brancos e negros ou da situação social real desse

segmento nem muito menos um questionamento mais corajoso da questão racial, a não ser

esporadicamente e com equívocos. Assim como em outras instâncias da sociedade, o debate

sobre o racismo não é considerado um assunto prioritário. Provavelmente e ainda pela persistência

do nosso ‘preconceito de ter preconceito’, continuamos não querendo enfrentá-lo afirmando

que este problema o Brasil já resolveu ou, até mesmo, que ele nunca existiu.”

Os entrevistados também comentaram o tratamento artificial e estereotipado que tem

sido dado à prostituição expresso por personagens totalmente excluídos da sociedade ou mostrados

com final feliz, como se ambas as situações fossem espontâneas e compatíveis com a sociedade:

E tem esse caso da Bebel [de ‘Paraíso Tropical’], porque ela é prostituta não pode freqüentar a

sociedade. É preconceito social. É utopia.

Mostram garotas de programas para mostrar que são felizes, que isso é glamouroso. Também o

uso de drogas que não aparece claramente, mas está implícito.

Por fim, destacamos as falas dos respondentes que atribuem aos telespectadores utilização

indevida da telenovela, ao confundirem a realidade com a ficção; e a crítica aos produtores, que

tratam o público como se este não tivesse condições de discernir entre o certo e o errado.

Destacamos também os comentários dos respondentes às emissoras e aos roteiristas, porque

alguns demonstraram incomodar-se, principalmente, pela imagem da população brasileira que é

divulgada pelas narrativas ficcionais televisivas, já que, como dissemos no início deste item, as

telenovelas refletem e refratam nossa realidade:

Situações impossíveis de acontecer. Acabam menosprezando a inteligência de quem assiste.

Os autores precisam começar a ver que o povo, que nós, mudamos. Não devem subestimar a

inteligência do povão, porque, se você pegar a novela da Globo, das 8 [da noite], são fatos impossíveis

de acontecer.

A Globo tenta passar a imagem de um Brasil que não existe. Um Brasil bonitinho, sem corrupção,

com todas as pessoas bonitas, como os atores, sem problemas sociais, sem desemprego.
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4.6.7  Estruturas Ficcionais Repetitivas

Com 7,0% de citações, os entrevistados destacaram o fato de a estrutura da telenovela ser

sempre igual, repetitiva. As histórias começam com várias tramas, diferentes núcleos vão ganhando

focos, personagens revelam-se e nos surpreendem, mas terminam todas iguais, característica

própria dos melodramas (BALOGH, 2002; MOTTER, 2003a; ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989):

É repetitiva. Muda a história, mas você logo no início sabe quem fica com quem, em toda a

novela. Pouca criatividade na estrutura da novela.

Muito drama, sempre acontece a mesma coisa em relação aos romances. Toda novela tem aquela

coisa de casais melosos, muita melação, amor demais. É muito chato tudo isso.

Para mim é sempre a mesma coisa. Toda novela é a mesma trama, a mesma história.

As histórias se repetem muito, ou seja, sempre os amores impossíveis, fatos que os outros escondem

da outra...

Passa muita coisa que não é criativa, que não é para mim, por exemplo. As histórias de amor que

são sempre muito repetitivas e não mostra nada. Começa e termina com final feliz.

Mesmas tramas. São aquelas de sempre, mesmo quando muda de novela. Vêm e voltam.

Do mesmo modo, os entrevistados enfatizam o final feliz, já esperado, porque na telenovela

não há muita surpresa:

Acaba sempre com casamentos, final feliz.

A pessoa [o telespectador] sofre a novela toda e é só no final que dá tudo certo com os personagens.

Dificilmente o bandido morre, vai para o exterior, a base é assim.

Facilidade com que tratam as coisas na novela. Toda novela tem final feliz.

No entanto, o caráter maniqueísta continua presente, embora nem sempre evidenciem as

personagens boas ou de bom caráter, da mesma forma que faziam os primeiros folhetins, como

podemos observar em uma das manifestações:

A ruim sempre ganha. A pessoa má ganha sempre.

Aspecto que queremos salientar é o fato de a telenovela ser repetitiva, porque, segundo os

respondentes, ela demora muito para solucionar os conflitos, o que cansa e aborrece o público

telespectador pesquisado:

Uma trama leva meses para se resolver.

Aquela história se arrasta até o fim, e a gente se cansa de esperar pelo desfecho.

Às vezes tem novela que a gente não se agrada em assistir. A gente vê os primeiros capítulos e

sabe se vai ser boa ou não, se tem personagens que não vão agradar.

Balogh (2002: 165) destaca a característica da repetição, como peculiar ao formato da

telenovela:
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“As reiterações que perpassam a estrutura da novela são inúmeras, algumas compartilhadas com

outros formatos televisuais, tais como as vinhetas e outras. A retomada constante dos conteúdos

prévios, pelo contrário, é mais própria do formato da novela em si.”

Além disso, a trama tem de apresentar verossimilhança e fatos que sejam familiares à

realidade do público entrevistado, como abordamos no item anterior, porque isso também causa

insatisfação em relação à narrativa a que os  respondentes assistem. Vejamos algumas menções

que esclarecem esses aspectos:

Não gosto da parte ilusória. O personagem sai do buraco do fim do mundo, vem para o Rio de

Janeiro e em pouquíssimo tempo já se deu bem, já obteve sucesso, tudo dá certo.

Poderia encaixar esportes e artes nas novelas, porque passa muito romance, muito drama.

Não tem mais novelas com história como ‘O Rei do Gado’. Hoje passam só histórias de amor, tem

histórias que não têm fundamento, não têm história boa.

Ainda pela própria característica da repetição (de cenas, de fatos, de personagens, de falas

etc.), as telenovelas duram alguns meses, abordam conteúdos recorrentes, típicos do cotidiano

(que também é repetitivo) e da serialidade desse formato. Assim, acabam provocando um

esgotamento dos temas discutidos.

“Na dramaturgia complexa da telenovela, com tramas e subtramas, torna-se ampla a incorporação

do cotidiano como prática instauradora da verossimilhança decorrente da necessidade de se

construir uma vida cotidiana capaz de sustentar a extensão, duração e fragmentação do gênero

no curso de seis meses, ou nos cerca de 200-250 capítulos que compõem a história” (MOTTER,

in: LOPES, 2004: 260)

Durante o tempo em que fica no ar, a telenovela ganha adeptos fervorosos, como discutimos

no próximo item, olhares críticos, e mesmo a contemplação dos indiferentes, que não se comovem

nem se sentem atingidos pelas narrativas televisivas ficcionais.

Não podemos nos esquecer de dizer que estamos falando de São Paulo, uma cidade tão

diversificada, que é capaz de reunir diferentes olhares e múltiplos discursos. Daí a variedade de

conteúdo que extraímos nesta parte da pesquisa: a alguns entrevistados as tramas encantam,

enquanto a outros aborrecem.

4.6.8  Dependência Psicológica dos Telespectadores

A dependência que alguns telespectadores estabelecem no hábito de assistir a telenovelas

também é considerável. Com 6,7% de menções, os respondentes destacaram esse hábito como

ruim e dispensável para a vida dos indivíduos, que se acostumaram e deixaram de lado outros

afazeres:
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Você fica meio bitolado, pois às vezes você fica tão amarrado à trama, que não tem vontade de

sair, fazer algo mais cultural.

Acho que prende muito as pessoas. Elas muitas vezes deixam de ir a outros lugares só para ver a

novela.

Faz as pessoas se prenderem à novela e não vão à igreja.

A novela não traz cultura e rouba seu tempo do convívio familiar e de outras coisas mais cultas

que você poderia fazer: ler um livro, assistir um programa cultural, jantar em família conversando...

Ficar preso à novela, e deixar de fazer outras coisas só para assistir a novelas. Deixar de ler jornal,

cumprir suas obrigações, se atrasar para compromissos.

As pessoas gastam muito tempo assistindo a telenovelas, quando deveriam estar gastando seu

tempo adquirindo informação e conhecimento.

Acho que as pessoas se prendem muito. Não saem, não fazem mais nada a não ser ver TV.

Acho perda de tempo, você deixar de fazer algo para assistir novela. Você fica meio viciado em

novela.

Podemos perceber, pelas menções acima, que esse hábito é entendido como um vício, pois

provoca dependência e é considerado como um costume supérfluo e censurável, aspectos também

recorrentes nos discursos que apresentamos a seguir:

A gente fica viciado, sai correndo de onde está para não perder a novela. E fica preso no lugar até

a novela acabar.

A novela vicia e a pessoa às vezes não sai de casa para não perder a novela.

Acho que a novela é um vício. A pessoa larga até de fazer almoço para assistir a novela. A pessoa

se esquece da obrigação.

Vicia muito, porque não consigo deixar de assistir. Só não assisto em último caso.

Vicia, deixam as pessoas amarradas nas histórias e muitas vezes elas deixam de fazer outras

coisas mais interessantes, como sair com amigos para não perder o capítulo das novelas.

Essa facilidade do entretenimento de fácil acesso e baixo custo, já discutida nesta pesquisa,

pode ser aqui recuperada, porque é uma das peculiaridades que fazem com se assista continuamente

à telenovela, ou melhor, que a telenovela seja acompanhada capítulo a capítulo, mesmo sendo

repetitiva e “enrolada”, como já abordamos anteriormente.

Acho que você fica muito acomodado e não procura outra forma de lazer. Você tem que ter uma

freqüência, tem que ver todos os dias e isso prende a pessoa.

Para quem inicia ver uma novela, aquilo se torna uma obrigação, pois a pessoa se programa para

que no momento da novela ela esteja disponível. O horário da novela é sagrado.

Tem pessoas que se envolvem demais com as novelas, a ponto de não sair de casa para não deixar

de ver a novela.

Faz você ficar sedentária, gorda, barriguda e não procurar o que fazer. Ficar só grudada na TV,

porque você quer seguir o que está acontecendo.
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Há uma menção que destaca a dependência em relação à telenovela como qualidade distintiva

dos indivíduos de baixa instrução:

Também acho que as telenovelas acabam viciando as pessoas de baixa instrução, inclusive causando

dependência.

Não seremos tão radicais em associar a telenovela apenas aos indivíduos sem outra

possibilidade de entretenimento, pois isso seria reducionista e incompatível com as altas audiências

que esse programa tem cultivado ao longo de seus anos de exibição, em diferentes emissoras

televisivas:

Fica muito bitolado na novela, só vê novela, e não tem discernimento para separar ficção e

realidade.

Prende o subconsciente coletivo pela expectativa do próximo acontecimento e a gente não sabe se

essa prisão é positiva ou não. Às vezes, a expectativa é negativa.

No próximo tópico trataremos da exibição de dependência química para, em seguida,

recuperarmos esta discussão, porque algumas menções associam a telenovela a um produto sem

conteúdo ou como não sendo culturalmente bem aceito.

4.6.9  Dependência Química

A dependência química, principalmente o uso abusivo de drogas e álcool, recebeu 5,2% de

citações. Como já exploramos nos itens relativos a cenas não apropriadas e nos que tratavam da

violência, neste capítulo, várias menções já foram apreciadas. No entanto, devido ao número de

respondentes que destacaram esses aspectos, apresentamos alguns discursos que evidenciam a

freqüência e a importância com que esses tópicos (drogas e álcool) têm sido mostrados:

Tem novelas que mostram muita gente drogadas.

Mostram eles fumando, usando drogas.

É muito consumo de drogas e álcool.

Mostra muito tráfico de drogas e armas de fogo.

Como em outros tópicos negativos, aqui sobressaem os discursos dos respondentes que

atribuem a essa exposição o incentivo ao consumo de álcool e drogas. Abordamos neste e no

capítulo anterior, pontos que evidenciam a influência da telenovela na vida do público telespectador.

O público, segundo nossos pesquisados, passa a adotar os comportamentos (bons ou ruins) que

são expostos na trama. O que demonstramos neste item é a influência decorrente da exposição

de drogas e bebidas alcoólicas:

Acaba incentivando roubo, drogas, principalmente com adolescentes.

Acaba incentivando a rapaziada a usar drogas.
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Tem muito esse negócio de tiroteio e tráfico. Acho que não deveria ser mostrado porque as

crianças ficam curiosas.

Os jovens acabam sendo influenciados e achando que as drogas podem ser um meio de vida.

Já que a telenovela serve como orientação e instrução, os respondentes indicam que passam

também más condutas. Por ser um produto de alcance nacional, deve alertar quanto ao prejuízo

à saúde no uso indevido dos mesmos:

Falta de orientação em temas importantes como drogas. Falta orientação do perigo.

4.6.10   Conteúdos Irrelevantes, Pífios

Para alguns entrevistados (3,4%), as telenovelas, em geral, não têm utilidade, porque não

acrescentam nada a quem assiste a elas. Os respondentes afirmaram que esse hábito é só uma

forma de entreter e fazer passar o tempo.

Algumas não têm conteúdo. Às vezes não é algo que faz a gente refletir, é só baboseiras. Só faz a

pessoa passar o tempo, não faz rir, não faz nada.

É perder tempo com coisas bobas, novelas que não ensinam nada de bom para a família.

Os diálogos me incomodam, pois não passam nada de informação. São muito fúteis, não têm

conteúdo.

Falta conteúdo.

Serve de diversão e isso é reiterado como passatempo, um lazer sem compromisso, para

quando não se quer pensar na rotina ou nos problemas do dia-a-dia.

Eu acho que ficar vendo muito tempo novelas é uma perda de tempo. Uma só basta. É uma

diversão. Não pode ficar desaproveitando o tempo dessa maneira, senão você senta no sofá e não

levanta mais.

Não te acrescenta nada. É uma descontração, você passa o tempo e não aprende muita coisa. Não

é como um documentário que te distrai, mas você acaba aprendendo com ele.

Pouco conteúdo de história. Não traz nenhum tipo de cultura. É um programa vazio, que não traz

nada de educativo.

Por ser uma coisa muito vazia, que não te ajuda a pensar. Você acaba perdendo horas do teu dia,

sem te acrescentar nada.

Para alguns pesquisados, essa forma de passar o tempo é citada como um tempo “jogado

fora”, já que não adiciona nada aos telespectadores:

É uma cultura inútil. Você não aprende nada, gasta seu tempo e não absorve nada de útil.

Acho que não vale a pena perder tempo com novela.

É um tipo de programa que não te acrescenta nada.
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Como as telenovelas não trazem conteúdo, os respondentes ficam sem saber por que ainda

dedicam parte de seu tempo livre para assistir a elas:

Baboseiras. São histórias que a gente se sente meio assim, perdido...

Os telespectadores, inclusive, distinguem as telenovelas que abordam temáticas sociais das

que não transmitem nada de “útil”, como eles afirmam:

Não passa nada de útil. É superficial. Tirando as da Globo, que colocam algo público, como aquela

do cego que queria andar com o cachorro. Agora, aquelas do SBT, Record, mexicanas, não passam

nada de útil. Só histórias do cotidiano, romances, sem passar nenhuma mensagem educativa para

o aprendizado ou coisas assim.

Esses comentários não devem ser desprezados. Embora não tenham sido muito citados,

alertam para o compromisso que o público telespectador cobra da ficção televisiva, pois, ao longo

de alguns meses, a telenovela acaba assumindo um papel social agregador, direciona os debates e

os comportamentos.

“Cada um deve fazer o que faz bem e deixar ao outro o que ele sabe fazer. Se a ficção televisiva

pode tocar tantos ao mesmo tempo e discutir, dentro dos limites da ficção, questões delicadas,

difíceis e cruciais do momento que vivemos com seriedade, cabe-lhe tratar desses problemas

não como documentário ou com o didatismo de uma lição.

O factual, ou a realidade, só se torna um objeto desejável por se oferecer, na telenovela, na

embalagem do sonho, do devaneio, do descompromisso. Não se deve cobrar dela nada além da

responsabilidade social que lhe cabe como líder de audiência (...)” (MOTTER, 2003b: 78).

Mas sabemos que é pelo compromisso de narrar o cotidiano e de agendar as discussões que as

telenovelas são consideradas por alguns críticos como responsáveis pelas mazelas sociais e pela exploração

da banalidade, quando o ideal seria tratar de aspectos mais comprometidos com a sociedade.

4.6.11  Emoções Negativas

Alguns (2,3% dos respondentes) citaram que as telenovelas trazem muitas histórias tristes,

quando poderiam trazer mais alegria e momentos de prazer. Como entretenimento, deveriam

servir mais para divertir do que para trazer sofrimentos:

Fico revoltado, porque eu acho que a novela devia ser uma coisa mais sadia, mais alegre.

A novela devia me divertir e não me desanimar.

Outros destacaram que o mais inconveniente é o fato de a telenovela demorar demais,

prolongando o sofrimento que transmite aos telespectadores:

Acho que deveria ser mais alegre, as coisas deveriam dar certo, porque a gente sofre a novela

toda.

A novela demora muito para acabar e a gente sofre muito.
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Há quem atribua às cenas de violência, ou com excesso de realidade, os sentimentos

desagradáveis de que os respondentes reclamaram:

Não gosto de ver barbaridade e judiações. Bater nos outros, matar os outros, meu coração não

aceita isso. Eu sofro muito.

Exagera em transmitir a realidade e com isso a gente sofre mais.

Se as telenovelas não transmitem boas emoções, não fazem sentido para os telespectadores.

Houve quem mencionasse, por exemplo, telenovelas que já passaram há algum tempo como

modelos de tramas que trazem conteúdos e para as quais vale a pena dispensar atenção:

Porque novelas não têm comédia. É uma cena sem graça, não tem emoção na cena. Não tem um

ator que seja humorista, igual Sinhozinho Malta [de ‘Roque Santeiro’].

4.6.12   Não Têm Qualidade

Com menor incidência (0,8% dos respondentes), temos as citações que se referem à péssima

qualidade da obra ficcional, principalmente das emissoras que não despendem tanto investimento

para a produção. Nesse sentido, uma das falas mais expressivas comenta sobre as emissoras que

importam as telenovelas, o SBT mais especificamente, e não das que produzem telenovelas no

Brasil.

Novela do [canal] 4, cenário mal feito, mal programado, muda até a cor da televisão. Não é bem

feita igual da Globo, que você vê que é real. Às vezes o cenário não é real.

A representação dos atores também é mencionada como parte da qualidade desse tipo de

programa:

Aqueles atores que não se dedicam à carreira, fazem papéis muito ruins. Representam ruim os

personagens.

Os respondentes reconhecem a qualidade da produção brasileira, especialmente da Globo e,

mais recentemente, da Record, que podem ter o mesmo conteúdo, mas destacam-se pela forma

e pela linguagem da telenovela brasileira, que se distingue de muitos outros países, que vai desde

o processo de criação e edição dos originais, até o acabamento e divulgação do produto final,

capítulo a capítulo, capaz de assegurar patrocinadores e garantir assistência cativa.

Sobre essa comparação entre emissoras, podemos destacar os investimentos que a TV

Record disponibilizou para atingir o segundo lugar de audiência dentre as TVs abertas, seguindo

os passos e padrões da emissora líder (TV Globo), particularmente no formato do telejornal e da

telenovela, capaz de atrair expressiva parcela de público, já acostumado com este produto:

“A Record adotou um conceito de programação semelhante ao da concorrente. Investiu pesado

na criação de um telejornal com o objetivo de emular o ‘Jornal Nacional’. A emissora do bispo

despejou 300 milhões de reais na criação de uma indústria de novelas própria. Estava armado o
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bote. Antes que ela produzisse efeitos sensíveis no ibope, a Globo percebeu que havia uma

ameaça nova no ar, algo que oferecia muito mais perigo do que o simpático mas pouco inventivo

e acomodado SBT” (MARTHE, 2007: 86).

Recuperando o que apresentamos neste capítulo, gostaríamos de destacar que a qualidade

da telenovela brasileira, que trata do dia-a-dia dos residentes na cidade de São Paulo, como eles

apontaram, significa mostrar coisas boas e ruins da vida urbana. Podemos observar que a violência

dessa grande cidade acaba refletindo-se no que os entrevistados relatam ver na ficção: trânsito,

tráfico de drogas, assaltos, mortes, ou seja, problemas comuns de uma metrópole. Os próprios

roteiristas destacam que a cidade serve de referência, como vimos em Sílvio de Abreu (SANTOS,

2006), Yves Dumont (in: LOPES, 2004), ou mesmo como destaca Motter (passim).

A crítica mais recorrente foi em relação ao exagero de cenas de violência, às quais os

telespectadores estão expostos, principalmente as crianças que, em geral, estão acordadas e

assistem às telenovelas. Há muitas discussões se a adoção de classificação indicativa (por faixa

etária) deveria ser seguida e se as emissoras deveriam pagar pelos abusos cometidos, pois nem

mesmo há legislação para coibir os excessos e aplicar as penalidades cabíveis (ANDI, 2006;

CAPARELLI, 2006); ou se as famílias deveriam controlar a que os menores devem ou não ter

acesso através dos meios de comunicação de massa, especialmente, a televisão.

Ainda com relação à exposição de cenas impróprias para as crianças, devemos recuperar o

excesso de cenas sensuais e eróticas, indevidas, segundo o público entrevistado, pelo horário em

que estão sendo transmitidas. Novamente temos a preocupação com a faixa etária em relação à

grade de programação. Também o tratamento de casais homossexuais provoca reações contrárias

de alguns respondentes, que não aceitam com naturalidade esse tipo de relação amorosa.

A exibição excessiva de corpos “perfeitos” é também mencionada pelos respondentes, pois

esse aspecto incita, principalmente aos mais jovens, o interesse pelo consumo (principalmente a

moda) e a busca pelo padrão de beleza tal qual as personagens se apresentam.

Da mesma forma, as exposições sociorraciais receberam apreciações negativas dos

respondentes, principalmente no que se refere ao preconceito (latente ou manifesto). Por exemplo,

as personagens negras desempenham papéis estereotipados, em geral, como empregadas

domésticas, pobres ou criminosas.

Também sobre os estereótipos e a violência, os respondentes apontaram as más condutas

transmitidas pela exibição constante de drogas e álcool, sem alertar para os prejuízos decorrentes

dessa exposição.

Isso foi reiterado nas falas dos entrevistados que apontam a influência da telenovela no

comportamento do público telespectador. Segundo eles, há tendências na sociedade paulistana,
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já que este é o espaço desta pesquisa, sobre os estímulos para o consumo e para os procedimentos

adotados a partir dessas histórias ficcionais.

Outro aspecto negativo, comentado pelos respondentes, foi o de as telenovelas exibirem,

nas histórias ficcionais, aspectos passíveis de acontecer no cotidiano, pois eles notam a (con)fusão

que isso pode gerar em alguns telespectadores que orientam suas ações e não têm condições de

discernir entre o que é factual e o inverossímil.

Além dessa característica (realidade x ficção), há que considerarmos as menções que criticam

a telenovela pela repetição, típica da serialidade, pois, ao longo de vários meses, causa um

esgotamento de algumas temáticas e de alguns estereótipos pela freqüência com que são exibidos.

Notamos que as críticas de aversão ao formato da telenovela convivem com as que são de

agrado de boa parte do público telespectador, portanto, não devemos nos limitar a considerar

esse produto como apropriado para determinado perfil de público. A cidade de São Paulo também

reúne indivíduos diversificados, com peculiaridades distintas, o que não nos permite

particularizações.

Partimos da premissa de que a telenovela é um texto da cultura, que ao longo de alguns

meses agrega público e orienta as discussões, gerando uma pluralidade de sentidos que surgem

no cotidiano e nas questões presentes da sociedade, no caso desta pesquisa, paulistana, mesmo

as que não são ambientadas no momento atual.

Dando fechamento a esta parte da tese apresentamos, no próximo capítulo, as sugestões

que os telespectadores entrevistados deixam aos produtores, às emissoras, e aos roteiristas (ou

co-autores, como tomamos a liberdade de denominá-los).
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4.7 SUGESTÕES AOS PRODUTORES DE TELENOVELAS

Para finalizar a entrevista, solicitamos aos telespectadores que manifestassem o que gostariam

de dizer às emissoras e aos roteiristas. O fator que teve maior incidência de respostas foi a

preocupação com a freqüente exposição de cenas de sexo e de homossexualismo (30,4%) – o que

demonstra certo preconceito –, por estas causarem constrangimentos a toda família. Isso pode

indiciar que as telenovelas também sofrem rejeição ou denotar as marcas da ideologia burguesa

presentes na metrópole paulistana.

Em segundo lugar, com 17,5% de menções, os entrevistados sugeriram que as telenovelas

devem servir de exemplo para o público, mostrando aspectos reais, mas que agreguem conteúdos

agradáveis, e explorar mais as campanhas sociais, que têm sido inseridas em algumas tramas,

porque ajudam os indivíduos a refletirem sobre questões sociais.

Com praticamente o mesmo número de respostas, 17,2% dos respondentes manifestaram-

se contra as cenas de violência, que acabam, segundo eles, por influenciar quem assiste a esse

tipo de programa televisivo. Eles acrescentaram que esse tipo de cena não deveria ser apresentado,

principalmente pelo horário em que as telenovelas são exibidas, pois há crianças, em geral,

acordadas, que ficam expostas a cenas indevidas.

Outro aspecto com 13,6% de incidência de respostas foi a dualidade ficção e realidade. As

menções indicam que o público paulistano tem preferência por histórias verossímeis, passíveis de

acontecer com qualquer um, mesmo o telespectador sabendo que se trata de ficção.

Cerca de 9% dos entrevistados argumentaram que as telenovelas são todas iguais, as histórias

são repetitivas e demoram muito para ser contadas, incomodando a quem assiste. Além disso, os

telespectadores apontaram uma característica da telenovela que é retomar cenas, capítulos e

personagens o tempo todo, o que causa certo desconforto.

Com apenas 2,9% de citações, também houve quem destacasse as telenovelas pela tipologia.

Foram mencionadas como preferidas, pelo público telespectador, as telenovelas românticas, mais

leves, sem tanto apelo à sensualidade e ao consumo. Como exemplo, alguns entrevistados citaram

as baseadas na literatura. Vale recuperarmos que, como mencionamos em capítulo anterior, as

primeiras telenovelas eram originadas dos romances.

Com menor incidência de respostas (1,3%), mas não menos importante, temos alguns

respondentes que sugerem que as telenovelas sejam tiradas da grade de programação, deixando

espaço para programas mais educativos e que agreguem maior valor ao público telespectador.

Por fim, com 0,6% de respostas, há um apelo para que as emissoras não fiquem trocando os

horários das telenovelas, pois o público telespectador se organiza para essa assistência e tem se

decepcionado, por não conseguir acompanhar a trama por causa dessas alterações.
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Temos de destacar que praticamente metade dos respondentes (48,8%) não se manifestou,

indicando indiferença ou indisposição para dar sugestões, pois o fato de não se manifestarem não

significa que as telenovelas sejam bem aceitas da forma que estão sendo apresentadas e que o

público telespectador esteja satisfeito com o que está sendo oferecido. Ou seja, no silêncio dos

entrevistados há muitas outras interpretações possíveis que merecem ser pensadas.

A seguir, apresentamos a tabela que detalha esses valores e as principais manifestações dos

entrevistados sobre cada um dos aspectos. Também neste capítulo, como fizemos nos anteriores,

tomamos a liberdade de suprimir as falas repetitivas, mantendo apenas as reiterações, que

melhor explicam esses argumentos que sintetizamos neste item.
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4.7.1  Diminuir Cenas de Sexo e de Homossexualismo

O aspecto que recebeu maior número de menções (30,4%) foi a solicitação de redução do

excesso de cenas que envolvam sexo e freqüente exposição de homossexualismo:

Que eles viessem a ter mais pudor no que mostram.

Para deixarem de ser muito apelativos.

Mais responsabilidade no que apresentam. Menos cenas de nudismo.

Nenhum dos entrevistados chegou a falar da “classificação indicativa”, mas alguns chegam

a transferir às emissoras a responsabilidade pelo que está sendo exibido. Isso tem sido discutido

por vários teóricos, críticos, governo e emissoras, como comentamos anteriormente, mas nesta

pesquisa os respondentes chegam a sugerir a volta da censura, como forma de coibir os exageros

Gostaria que eles censurassem mais as cenas das novelas. Acho que está muito liberal,

principalmente as cenas de sexo.

Acho que deveriam cuidar mais da censura.

Que eles tivessem um pouco de respeito com a censura, porque estão “pegando um pouco pesado”,

principalmente com relação à nudez, principalmente na novela das 7 [da noite], porque tem

criança assistindo.

As menções mais recorrentes foram em relação ao apelo à sexualidade, vista como

obscenidade e indecência pelos telespectadores respondentes. Segundo eles, não há mais limites

ou controles por parte das emissoras e eles pedem redução desse tipo de cena a que estão

expostos constantemente:

Parar um pouco com cenas picantes, fortes, na novela, por exemplo, cenas de sexo.

Melhorar as cenas mais explícitas de sexo ou parar de mostrar uma mulher com vários homens ou

um homem com várias mulheres.

Está mostrando muito sexo e desvalorizando muito as mulheres.

Que diminuíssem as cenas de sexo. Que tirassem um pouco da pornografia, cenas de sexo, pessoas

peladas.

Para dar uma segurada na vulgaridade que está ficando cada vez pior. Está muito apelativo: com

as coxas de fora. Esse personagem da Camila Pitanga [Bebel, de ‘Paraíso Tropical’] está muito

apelativo.

Não gosto de assistir às novelas da Globo por causa de muito sexo. Então eu diria para eles

diminuírem isso.

Que retire cenas de sexo e nudez, porque a TV está emporcalhada com tudo isso.

Peço para que os responsáveis pelas telenovelas coloquem nas novelas menos cenas de sexo, se

não der para tirar tudo, que pelo menos diminua essas cenas.

Não gosto das cenas com muito sexo explícito, muita vulgaridade. Deveriam diminuir esses temas/

cenas.
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Gostaria que as novelas mostrassem menos cenas de sexo. Por exemplo, Bebel, em ‘Paraíso Tropical’,

que faz papel de prostituta e é muito escandalosa.

Para que diminuíssem aquelas cenas de amor que o casal fica muito tempo na cama.

Que pegassem mais leve, que não fossem tão podres, que tivessem um pouco mais de bom senso

em mostrar pornografias, sexo. A programação, no geral, está muito descarada, nas cenas obscenas.

Acho que eles deveriam ser menos apelativos na parte sexual. Parar de passar cenas fortes de

sexo. Acho que não precisam disso para ter audiência.

Acho que eles poderiam minimizar os temas de sexo, por exemplo: eles deveriam falar, mas não

aparecendo cenas de sexo, só falar a respeito.

Não ser tão ‘pornô’! Essa pouca vergonha que passa na novela: as mulheres, os caras, em qualquer

hora passa cenas de ‘pornô’. Aquelas roupas extravagantes, os ‘malhos’ que dão, fica aquela

agarração nas novelas. Acho que não deve ficar aparecendo isso.

Parasse de mostrar cenas de sexo, poderia mostrar só o beijo.

Que na novela não tem que ter sexo. Não mostrar cena de sexo, mulher pelada na cama.

Para alguns entrevistados, fica evidente a preocupação com a família e o constrangimento

com que esses assuntos ainda são tratados.

Para não abusarem do poder da mídia, colocando o sexo com vulgaridade na tela, não considerando

os valores familiares.

Para não ter tanto sexo, tanta violência nas novelas, já que atinge toda a família assistindo.

Para que eles respeitassem o ambiente familiar, pois as novelas estão “muito pesadas”, muitas

cenas de sexo e às vezes há o constrangimento da família que está assistindo.

Que melhorassem a qualidade das histórias, no sentido de respeitarem o público familiar. Que

não houvesse apelo sexual tão forte como está sendo mostrado.

Ponderassem mais o nível de baixaria nas novelas, cenas de nudez e sexualidade fossem mais

construtivas e não que desmoralizassem a sociedade, a formação familiar na sociedade.

Gostaria que diminuíssem a ‘putaria’ em cena, isto é, as cenas de sexo, porque às vezes na sala

tem mãe e filho e passa cena de sexo e há constrangimento.

Ainda com relação à família e ao constrangimento de assistir juntos a cenas “picantes”, há

muita reiteração sobre a preocupação em relação às crianças e aos jovens, que ficam expostos a

esse tipo de programação, haja vista a televisão ser o aparelho eletroeletrônico mais freqüente

na metrópole paulistana, espaço que elegemos para nossa pesquisa. As crianças aprendem, segundo

os entrevistados, através das telenovelas, coisas que não deveriam saber e as cenas acabam

influenciando-as, pois elas se interessam e vão buscar compreender o que está passando. Nesse

caso, fica-nos evidente que a inquietação provocada refere-se aos menores de idade, portanto

não há desagrado por parte dos respondentes com esse tipo de cena:

Diminuir as cenas de sexo, porque criança assiste televisão.

Gostaria que acabasse um pouco com as cenas de sexo, porque tem as crianças. Quando meus

netos vêm em casa, eles não dormem cedo e a gente não tem como controlar.
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Gostaria que algumas novelas fossem menos escandalosas, que mostrassem menos cenas de sexo

e violência, por causa do horário, por causa das crianças que estão assistindo.

Teria que pegar um pouco mais leve nas cenas de sexo, porque tem muita criança que assiste.

Que parasse de passar cenas de nudez na hora que as crianças estão assistindo.

Sim, passar menos cenas de sexo, porque tem criança assistindo nesse horário, só isso.

Para continuar mostrando o realismo sem cenas muito fortes [de sexo], porque criança assiste à

novela.

Eu acho que seria melhor tirar um pouco da pornografia. É muita cama, é muito sexo

(principalmente as da Globo). Tem crianças na sala e a gente fica sem graça. Não deixar muito

tempo na cama a Taís e o Daniel [de ‘Paraíso Tropical’].

Diminuíssem essas cenas de ir para a cama, esse negócio de beijos e agarros, porque as crianças

estão aprendendo muita coisa de sexo fora da idade.

Sexo também deve ser tirado, porque as crianças também assistem às novelas.

Colocar no ar coisa que não prejudique as crianças, como cenas picantes de sexo. Era bom tirar

cenas de sexo, porque criança assiste novela.

Na ‘Malhação’ mostram muitas meninas de roupa curta e decotes, beijos entre adolescentes e

tem muita criança vendo.

Eu acho que tem que melhorar as cenas de sexo, isto é, que tem que parar as cenas de sexo

explícito, porque eu tenho uma irmã menor e não gosto que ela veja cena de sexo. Não sei

explicar por que eu não gosto, mas não gosto que ela veja cena de gente pelada, fazendo sexo.

Que as novelas tivessem menos cenas eróticas, porque a gente assiste com a família e eu me sinto

constrangida perto de minhas crianças, meus filhos.

Tirar a parte do sexo. As cenas que mostram esse tipo de coisa levam as pessoas mais novas

aprenderem muito rápido sobre o sexo, eu acho errado porque tem tempo pra aprender as coisas

e as crianças cada vez mais cedo estão sabendo sobre sexo.

Ainda considerando a exposição das crianças, os entrevistados reivindicam a atenção das

emissoras para a grade horária, não compatível com o que está sendo veiculado:

Que se tivesse mais respeito com as crianças, porque tem muita coisa que passa na TV que as

crianças não precisam ver.

Até às 22 horas, deveriam maneirar nas cenas de cama, por causa das crianças. Não quero que

minha filha me pergunte o que eles estão fazendo, porque ela presta atenção quando estamos

assistindo.

Para continuar mostrando o realismo, mas não com cenas muito fortes, porque criança assiste

novela.

Acabar com a ‘putaria’ em horário nobre. Até às 20 horas tem criança assistindo.

Deveria respeitar o horário. Esse horário ainda tem criança acordada, e aí a gente acaba jogando

as crianças para o computador, onde se viciam.

Diminuir cenas de sexo no horário nobre, das 18 às 20 horas, que tem criança assistindo.
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Que não exibissem cenas de sexo nas novelas, principalmente em horários como das 19 às 22

horas, porque tem muita criança assistindo.

Não passar cenas de ‘putaria’ ou cenas de sexo, no horário em que tem criança assistindo TV.

Acho que é muita apelação. Nesse horário tem muita criança assistindo.

Nos horários que são veiculadas as novelas, tem muita criança que assiste.

Se pudesse, assistiria à novela das 8 [da noite] com as crianças, pois atualmente está muito

complicado devido ao sexo explícito.

Eu falaria para eles terem mais horários. Tudo bem que quem tem que controlar somos nós,

dentro de casa, mas 7, 8 da noite não é horário para passar novelas apelativas, porque eu acho que

o mundo já está tão liberal, existe muita liberdade, principalmente nos adolescentes que já

crescem achando que é uma coisa normal, não que não seja, é normal mas é muito aberto. A

impressão que dá é que eles fazem esse tipo de novela para mostrar que é normal, porque a gente

vê essa meninada por aí se beijando, se agarrando... Então eu acho que isso eles deveriam mudar.

Eles deveriam ter um horário mais adequado para passar.

Essas últimas menções demonstram também que há, em alguns casos, confusão, por parte

dos respondentes, entre sexo e pornografia. Eles usam ambos os termos indistintamente, o que

nos faz refletir sobre o incômodo com essa situação. Aliás, esse tipo de apreensão não é só de

adultos em relação a seus filhos e netos. Também é manifestada por jovens que se sentem

constrangidos frente aos pais com esse tipo de assunto, ou seja, há constrangimento geral na

assistência conjunta, já que esses temas não fazem parte das discussões familiares na metrópole

paulistana:

Quando aborda essa questão da sexualidade, que está muito exposta, muito vulgar e, às vezes, a

gente nem consegue assistir com nossos pais, porque é uma coisa que fica constrangedora e nesse

ponto eu acho até que a censura seria válida, porque está muito escrachado.

Além da exposição de cenas de sexo, o homossexualismo também recebeu críticas de

alguns entrevistados, que não aprovam esse tipo de abordagem, por não considerarem como

tema natural:

Não deveria falar sobre homossexualismo.

Com relação ao homossexualismo, estão ‘pondo’ muito, toda novela tem. Não acho necessário,

acho que tem que discutir, mas não precisa ter em toda novela.

Não gosto do homossexual trabalhando na novela, acho um mau exemplo, acho imundo.

Essa exposição de homossexualismo também foi citada como maléfica para as crianças,

pois, segundo os entrevistados, estas acabam se influenciando:

Não ter homossexualismo nas novelas. É ruim para as crianças.

Não dar muita importância no incentivo de homossexuais. A TV é formadora de opinião.

Eu sou contra eles apresentarem o homossexualismo, acho que isso influencia muito na formação

das crianças.
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O fato de os homossexuais serem apresentados de forma caricata, também foi mencionado.

Os respondentes manifestam suas preocupações em relação aos estereótipos e preconceitos

apresentados pelos autores de telenovelas:

Existem outros caminhos para você abrir novos caminhos para a homossexualidade. Os ‘veados’

são todos ricos, são todos do núcleo rico da telenovela. Dá pra abordar o mesmo tema sem ser

caricata.

Colocar mais realidade do mundo ‘gay’. Retratar melhor o tipo de vida deles.

Verificamos, portanto, que não é só pelas crianças que essas cenas deveriam ser evitadas.

Notamos que as cenas de sexo e de homossexualismo são criticadas, principalmente, pelos horários

em que estão sendo veiculadas, que não são compatíveis com o público que está exposto à televisão.

Ou seja, atribuem às emissoras a responsabilidade de os adultos serem alertados, antecipadamente,

para o conteúdo que será apresentado e solicitam um pouco mais de cuidado com a grade de

programação, inclusive para evitar constrangimentos frente aos familiares e amigos:

Tem novela boa e interessante, mas tem horários que passa muitas cenas de pornografia. Deveriam

tirar um pouco.

Pelo menos que não passasse uma novela como ‘Vidas Opostas’ muito cedo, ela passa tarde, passa

11 horas [da noite], que é um horário que uma criança não precisa ver. Agora passar coisas assim,

às 14, 15 horas, que a criança liga a televisão... Não que eu seja puritana, mas acho que um

menino de 10, 11 anos, ver uma mulher pelada, fazendo sexo, acho isso ruim, porque eles aprendem

coisas que não estão para a idade deles.

Acho que essas novelas que mostram realismo, muito sexo, deveriam ser passadas depois das 10

da noite.

Tirar cenas de sexo do horário das 8 [da noite]. Não tem mais limite, todo mundo vê tudo em

qualquer horário.

Devia haver mais censura. O aviso que se dá aos pais sobre a idade e o horário, deveria ser mais

explícito, mais claro, mais chamativo, para que, mesmo quem estivesse distraído, fazendo outra

coisa, pudesse decidir se seus filhos deveriam ou não assistir determinado programa.

Há alguns respondentes que evidenciam o quanto gostam das telenovelas, e que o único

prejuízo é o fato de elas terem cenas de sexo. Outros temas danosos, como violência, drogas,

corrupção, falta de caráter, que também são abordados nesta pesquisa, são menos importantes:

Eu adoro novela. Que continue do jeito que está, mas que passe menos cena de sexo.

Não gosto das cenas picantes de sexo. Acho que as emissoras deveriam rever algumas cenas que

vão ao ar, principalmente por causa do horário e das crianças. No restante estão de parabéns,

porque as novelas estão cada dia melhores.

Essas falas reiteram a discussão acerca da classificação indicativa, que deveria ser considerada

para evitar descontentamentos e constrangimentos, como expressam os telespectadores.

Aproveitamos para recuperar uma entrevista do professor Laurindo Leal Filho (apud ANDI, 2006:

168), que sintetiza nosso entendimento:
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“A Classificação Indicativa, portanto, é uma tentativa de diminuir a censura que os meios impõem.

É uma tentativa de aumentar o grau de liberdade de escolha do cidadão. Com um sistema de

classificação bem estruturado, é possível abrir espaço para novas abordagens. E classificar um

programa não significa que ele deva ser tirado do ar. Ele apenas deverá ser adequado a um novo

conteúdo ou a um horário apropriado. Assim, essa mudança de horário gradativamente vai obrigar

as emissoras a exibir programas com conteúdo adequado a crianças. E isso aumenta o grau de

escolha da população.”

Há preocupação manifestada por alguns respondentes de que as cenas insinuantes, sensuais,

são recorrentes e não deveriam ser mostradas. Podemos notar que as telenovelas vêm apresentando

mais insinuações e menos cenas de sexo. No entanto, o telespectador já tem uma idéia preconcebida

do que irá acontecer. O que os respondentes querem ver é o humor romântico, o amor ingênuo e

puro que os romances de folhetim instigavam nos leitores ou nos ouvintes das primeiras radionovelas.

No entanto, os tempos mudaram, as imagens carregam mais expressividade e isso tem sido

demonstrado pela transformação de cenas com menos apelo à nudez, que esbarram nas

insinuações, ou seja, estão mais veladas.

Dessa forma, percebemos que os telespectadores residentes na cidade de São Paulo exigem

que as telenovelas evitem tratar de questões não bem aceitas, como o sexo e o homossexualismo,

freqüentemente citados como desnecessários para as tramas ficcionais, principalmente nos horários

em que são veiculadas. No próximo item, temos essa confirmação, porque os entrevistados

evidenciam os aspectos positivos, que inspiram boas ações, que deveriam ser apresentados.

4.7.2  Servir de Exemplo, Mostrar as Coisas Boas

Com 17,5% de citações, os telespectadores entrevistados evidenciaram que a telenovela

deve conter bons exemplos, mostrar aspectos favoráveis sobre a realidade exibida e explorar

personagens boas, que existem tanto na ficção como na vida real, já que uma espelha a outra:

Terem mais cuidado para tratarem de assuntos como homossexualismo, sexo, drogas e da saúde.

Parar de mostrar demais uma pessoa sempre estar armando para cima das outras, que influencia

demais. É só traição, ambição, crimes... a vida não é bem assim. Deixar isso um pouco de lado e

mostrar que as pessoas são boas e capazes de fazer coisas boas. Deixar de ter vilão e colocar a

bondade, o ajudar o próximo. Deixar intrigas, guerras e crimes para os telejornais.

Para continuar mostrando a realidade, continuar diversificando atores e personagens, fazendo

com que o público prenda a atenção com situações que já tivesse passado ou que venha a passar

no futuro, porque vendo situações parecidas e reais, nós pensaremos melhor e atuaremos melhor

no nosso cotidiano.

Acho que está certo que a gente tem que ser realista, mas também se você viver totalmente na

realidade, você acaba sofrendo mais também.
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O fato de a telenovela servir de exemplo destaca a necessidade de ter função educativa,

que os entrevistados atribuem a esse produto televisivo, o que em parte tem sido atendido por

alguns autores que adotam questões sociais nas suas tramas. A telenovela acaba servindo de

orientação e influenciando a própria vida dos telespectadores, por isso deveria apresentar cenas

que educassem ou pudessem ser imitadas, principalmente pelas crianças e pelos jovens a ela

expostos:

Cenas que ensinem os filhos a respeitar mais os pais, cenas que valorizem a família.

Quando mostrassem um mau exemplo para as crianças, jovens fazendo bagunça na escola, em

casa, etc., também mostrassem as conseqüências de seus atos, para servir de exemplo, para ser

instrutivo.

Que dessem mais exemplos de caráter e de educação: pessoas que dão lugar no ônibus, que

respeitem os outros e tratem com mais educação.

Mudar o estilo das novelas, que entrassem coisas mais educativas. Deveriam incluir esportes, pôr

mais coisas que chamem a atenção do jovem, que seja instrutivo, incluir temas educativos.

Poderia ser mais educativa. Eles ensinam as moças como fazer, até ‘Malhação’ ensina o jovem a

malandragem no geral.

As crianças, por exemplo, quando assistem a novelas, aprendem a se expressar, a falar melhor.

Crianças e adolescentes não têm formação psicológica e emocional para assistir cenas com opção

sexual, porque isso influencia as crianças e adolescentes a fazer igual. Isso é individual, de cada

um, e não para ser analisado pelo público de telenovela.

Os respondentes também solicitam que os aspectos maniqueístas sejam considerados e

evidenciados, para que o público possa distinguir a vantagem do bem em oposição ao mal. Afinal,

o maniqueísmo é marca do folhetim e da narrativa popular ficcional:

Ter menos medo. Vale a pena incomodar. Vale a pena dar mais informações para que as pessoas

formem o seu próprio senso crítico: de se identificar com o malvado ou se espelhar no bonzinho.

Não deve se ter medo de passar informações, já que a vida não é fácil de ser aprendida.

Acho que as telenovelas deveriam ser menos maniqueístas. Menos o bonzinho contra o malvado.

Não existem pessoas assim: nem tão boas, nem tão malvadas. Deveriam tomar cuidado com os

vilões e com os bonzinhos.

Para fazer novelas mais ‘light’. O bonzinho permanecer mais tempo que o ruim. Prevalecer o

bem, mais tempo que o mal.

Que não abordassem nas tramas, assuntos relacionados à violência, drogas e sexo, porque esses

temas dão maus exemplos às crianças. Porque as crianças escolhem um personagem como modelo,

seja ele bom ou mau e isso também acaba influindo em suas vidas.

Como entendem que a telenovela serve de orientação, também a consideram fonte de

informação, a ponto de influenciar as atitudes (positivas ou negativas) que são aprendidas a

partir dessas narrativas ficcionais. Os respondentes demonstram aspirações que nem sempre são

atendidas:
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Tem que mostrar fatos da realidade, do dia-a-dia das pessoas, algo quer faça as pessoas crescerem

na vida.

Gosto que falem de assuntos atuais, sobre problemas que as pessoas têm no dia-a-dia, sobre

trabalho, sobre educação.

Que escolham com muito cuidado as personagens que eles apresentam nas suas telenovelas, para

amanhã ou depois, a personagem não virar um personagem na vida real, no sentido da violência,

da prática desonesta.

Eles tinham que usar mais cotidiano, da realidade como situações de violência, doenças e

preconceitos, para com isso educar mais as pessoas.

Que os temas fossem mais voltados aos jovens e às crianças, porque as novelas influenciam muito

na educação das crianças.

Recuperamos aqui algumas menções dos entrevistados que registram os conteúdos (violência,

sexo, drogas, crimes), que deveriam ser evitados, por servirem de má influência:

Que eles parem com temas apelativos, muita simulação de sexo, incentivo às drogas.

Diminuir cenas e histórias violentas que acabam incentivando agressividade nas pessoas.

Peço para eles maneirarem nas cenas de sexo e violência, porque eles falam tanto sobre violência

e são os primeiros a colocar no ar, sexo e violência.

Que as novelas fossem mais produtivas para as crianças, porque hoje em dia tem muita violência

e sexo na televisão e nas novelas. Também mostra muita droga.

Eu acho que deveriam tirar mais esse apelo sexual, essa coisa do cara trair a mulher... Sempre

tem uma menininha para envolver o cara. Acho que não devia ficar aparecendo envolvimento

extraconjugal quando se trata de um casal.

Os caras têm que tirar essas falsidades, como adultério, tirar toda essa podridão das novelas.

Deixar de mostrar muitas cenas de sexo, adultério, ostentação e riqueza, muita ganância e muito

roubo para enriquecimento ilícito. Mudam-se algumas tramas, mas o foco continua o mesmo.

Que não mostrasse cenas de sexo e violência, porque acho que eles exageram. Podiam passar

coisas menos fortes, menos pesadas.

Não mostrar cenas como tem nessa novela ‘Vidas Opostas’: aprendem a roubar, a matar para se

sair bem.

Deixem um pouco das banalidades e sejam mais úteis à sociedade, abordando problemas que

possam ajudar mais os jovens a saírem das coisas negativas para as positivas, por exemplo, a

violência.

Evitasse horário com cenas de violência, sexo, e procurar mostrar nas novelas a real história do

Brasil e do mundo.

Os respondentes também indicaram alguns aspectos, considerados favoráveis, e que poderiam

ser explorados, por serem bons exemplos. Eles demonstram a necessidade de ver uma realidade

idealizada, como um sonho:
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Mostrar o lado bom da vida, como boa educação, ser mais humanitário e mostrar o lado bom das

coisas.

Acho que eles deveriam abordar mais temas de respeito ao próximo, dignidade do ser humano.

As emissoras deveriam aproveitar a audiência para passar mensagens positivas, bons hábitos de

vida, melhor maneira de convívio com outras pessoas.

Que melhorasse a trama da novela, por exemplo: quando na novela, o casal está se dando bem,

tinha que deixar para mostrar para as pessoas que uma vida a dois também tem tudo para dar

certo. Como o casal Paula e Daniel [de ‘Paraíso Tropical] que estão juntos, tem que mostrar para

a juventude que o casamento hoje em dia também vale a pena. Tem que mostrar, porque homem

assiste a novela, que vale a pena ter uma família.

Como a última menção apresentada, a união familiar também foi recorrente em algumas

outras falas:

Dar mais ênfase à família, que é o mais importante.

Poderiam ser feitas mais novelas, mais voltadas para a família, mostrando a importância da

família na educação das crianças, que é a base de tudo.

Mostrassem cenas de união familiar, sem safadezas e cenas de sexo, sem tanta gente tirando a

roupa.

Se preocupar mais em educar nossas crianças, passando cenas de famílias felizes e não cenas de

sexo.

Alguns respondentes atribuem à telenovela a possibilidade de contato com a cultura e isso

poderia ser mais utilizado, principalmente porque pode trazer resultados positivos a todos que

assistem a esse formato ficcional televisivo:

Trabalhar mais com cultura para influenciar os jovens.

Gostaria que tivesse mais cultura, arte, aprendizado infantil, informação e renovação nas novelas.

Mais realidade.

Os temas religiosos e as histórias com mais espiritualidade também foram solicitados,

porque acabam sendo mais ‘leves’, mais reconfortantes dentro da dura rotina a que eles já estão

expostos no dia-a-dia:

Acho que deveriam abordar mais temas religiosos.

Fazer mais novelas que mostrem o lado espiritual, como ‘A Viagem’, que eu gostei muito.

Também com relação a temas mais leves, foi solicitado que as telenovelas tragam uma dose

de humor, que façam o público telespectador divertir-se, como já discutimos em outro capítulo

desta tese:

Quanto mais humorística, melhor.

Pra fazer mais novelas engraçadas, com comédia, pra gente poder assistir mais.

Mostrar mais lazer, mostrar mais comédia.
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Deveria ter não só drama do dia-a-dia. Deveria ter mais divertimento, cenas engraçadas, do tipo

‘Pit e Belinha’ [do seriado ‘Sob Nova Direção’]. Não passar só drama, drama, drama.

Que exibissem mais novelas com teor humorístico.

As campanhas sociais que têm sido apresentadas em algumas telenovelas, também foram

incentivadas pelos entrevistados, principalmente quando alertam para problemas desconhecidos

ou para doenças pouco divulgadas, pois orientam sobre os procedimentos a serem adotados no

tratamento e ajudam a minimizar os preconceitos na metrópole paulistana. Inclusive com relação

ao tema homossexualismo, pois acaba sendo recorrente como preocupação em todos os aspectos

– morais, psicológicos, de saúde – etc.:

Acho legal alertar a sociedade quanto a problemas de preconceito social, de doenças ou de

campanhas para AIDS, ou temas que conscientizem a população em geral.

Gostaria que abrissem mais campanhas para poder abranger o máximo de pessoas e assim que

todos possam se conscientizar de problemas sociais, como o racismo, a Aids, as doenças como

Síndrome de Down, o homossexualismo e principalmente a violência.

Abordar mais temas sobre homossexualismo, drogas. Esclarecer mais as pessoas.

Melhorar as histórias, colocando assuntos mais instrutivos, falar mais sobre doenças que afetam

a população e temas que incentivem o trabalho voluntário.

A possibilidade de inserção de temas sociais que polemizem sobre questões raciais, drogas e

os relacionamentos com os idosos também foi destacada pelos respondentes:

Que fossem colocados, nas novelas, mais aspectos sociais, como preconceito e doenças que não

são muito divulgadas, como forma de conscientizar as pessoas sobre problemas reais.

Colocar em pauta o racismo e as drogas, para educar as pessoas sobre esse tema.

Que colocassem temas visando também os idosos, focando o desleixo do Brasil com os idosos,

mostrando como sofre um idoso, sozinho, abandonado pela família e lembrando que eles também

vão ficar idosos.

As menções apresentadas confirmam que as telenovelas conseguem agregar valor para

aspectos esquecidos ou pouco explorados pelos meios de comunicação, como os problemas

ecológicos:

Deveriam colocar temas em defesa da nossa nação, do Brasil, por exemplo: tem pouca gente

olhando para o nosso ‘Pulmão do Mundo’, que é a Amazônia, isto é, gostaria de temas que

defendessem a Amazônia e o meio ambiente.

Os telespectadores entrevistados percebem que as telenovelas devem mostrar a realidade,

mas evidenciam que estas merecem também apontar para questões agradáveis, que tragam

conhecimentos e esclarecimentos favoráveis para suas vidas, já que estas são formadoras de

opinião:
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Darem mais oportunidades de conhecimento para quem não tem, em vez de darem pra quem

tem mais condições.

Tomar cuidado com a informação que vai passar, independente do horário que passa. As pessoas

se orientam pelas telenovelas.

Tem que agir com mais responsabilidade, porque eles são responsáveis pela grande massa, formam

opinião.

Como Motter (in: LOPES, 2004: 255) destaca, a telenovela é ao mesmo tempo o

entretenimento leve, que distrai depois de um dia extenuante na realidade da metrópole, é um

ponto de referência, quando serve para esclarecer e informar sobre os mais variados aspectos

sociais, políticos e culturais, principalmente aos que têm menos oportunidades de apreender

esses conteúdos de outras maneiras:

“A telenovela (produto da criação de roteirista) expressa os paradoxos da crônica por ser ao

mesmo tempo útil e fútil, séria e frívola (como o colibri, salta, brinca, tremula, paira e espaneja-

se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo mundo lhe pertence,

até mesmo a política). Todo o universo se encontra à disposição enquanto possibilidade temática,

não se excluindo nem o campo da política. Tem a sociedade diante de sua pena, enquanto

objeto temático; o público para lê-lo (milhões de telespectadores), os ociosos para admirá-lo

(encantados na contemplação ou embalados no sonho de ser autor).”

Além de servir de exemplo, os telespectadores já haviam indicado que seria necessário

diminuir as cenas de sexo. No próximo item, temos a oportunidade de ver outra solicitação:

reduzir as cenas violentas.

4.7.3  Diminuir as Cenas de Violência

Dos respondentes, 17,2% mencionaram que as emissoras deveriam diminuir as cenas de

violência das telenovelas, porque são desnecessárias para a trama ficcional e não agradam ao

público telespectador, que se posiciona como contrário à agressividade gratuita:

É muita maldade que não acrescenta nada para a vida das pessoas.

Gostaria que parassem de mostrar a maldade para não influenciar a quem assiste.

Gostaria de colocar que não tivesse tantas cenas de violência nas novelas, porque hoje o que a

gente vê é um querendo ferrar o outro e por isso elas são todas iguais.

Que mostrassem menos cenas de violência porque acho que incentivam alguns jovens a serem

violentos.

As cenas de crimes violentos são freqüentes, conforme indicam os entrevistados, por esse

motivo eles pedem que isso seja atenuado nas histórias:

Tirassem cenas de pessoas matando, cometendo suicídio e roubando.

A violência que leva à criminalidade, para quem já tem o gosto, as cenas incentivam. Não deve

ser mostrado.
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Acabar com a ‘Vidas Opostas’, que traz má influência para as pessoas como mostrando armas e

vendendo drogas.

Deixar de passar cenas de sexo e droga nas novelas.

Gostaria que não colocassem cenas de seqüestro, sabotagem.

Para eles tirarem a violência e as drogas.

Que retratassem a realidade, mas não com tanta violência.

Tirar as coisas de violências: armas e tudo que tem de violências.

A agressividade e as personagens más também são rejeitadas pelo público telespectador

entrevistado:

Mostrar crianças com armas e drogas é muito ruim, nos deixa sem jeito, porque ensinamos

diferente do que acontece, que mostram na TV.

Gostaria que fizessem novelas que não fossem tão agressivas. Para não colocar agressão.

Tem muita brutalidade, pessoas más.

Para não colocar maldade um com o outro e vingança. Não suporto isso.

Não mostrar pessoas muito ruins como a Taís irmã da Paula [de ‘Paraíso Tropical’], na mesma

novela, isto é, não gosto de ver personagens muito ruins na novela, porque passam uma má

impressão. Gente ruim é negativo demais.

Colocar menos cenas de violência. Não falar sobre racismo.

Ainda com relação à incidência de cenas violentas, os respondentes reiteraram a diversidade

do público telespectador (crianças, adultos, famílias inteiras), especialmente os residentes na

cidade de São Paulo, que assiste à telenovela e isso precisa ser considerado para não haver abusos

no que é veiculado:

Eles pensam só nos adultos. Tem que pensar na família e nas crianças.

Não mostrar tanta malandragem porque as crianças já estão fazendo mais do que sabem.

A realidade das grandes cidades já é cruel e a ficção, segundo os telespectadores, poderia

atenuar esse aspecto em suas histórias. A classe pobre que é mostrada, em geral, está associada

a crimes e violência, o que não representa sua real condição:

Acho que eles deveriam diminuir as cenas de violência. Nós já temos muita violência na vida

real.

Gostaria de pedir principalmente para eles pararem de mostrar violência, porque violência já

estou acostumada a ver no dia-a-dia nos jornais.

Acho que deveriam mostrar mais a classe pobre também, mas não a criminalidade que acontece

na classe baixa e sim seu dia-a-dia, seu cotidiano.

A impunidade também foi citada, porque os respondentes julgam que a evolução violenta

do enredo sobressai às cenas que mostram as personagens sendo punidas ou penalizadas. Atendendo
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à estrutura das telenovelas, em geral, a resolução das tramas fica para o final da telenovela, para

os últimos capítulos, e o público tem a impressão de que as pessoas más não são castigadas,

porque acaba não dando tempo de acompanhar o sofrimento:

Parar de mostrar desperdício de alimento nas novelas. Acabar com a impunidade de criminosos

nas novelas (ninguém vai preso, no máximo morre e isso não é punição e quando vai preso, foge).

Isso dá mau exemplo.

Os roubos, crimes, injustiças são punidas somente no último capítulo, a justiça deveria ser feita

no decorrer da novela e não no último capítulo. Dá a impressão que a justiça não foi feita, que as

pessoas não foram punidas.

Eles deveriam passar mais cenas mostrando que a lei pode ser mais rígida, para coibir o crime.

Ter menos cenas, ou seja, não ter cenas que mostre muita violência, como pessoas tomando tiros,

facadas etc.

Além disso, as cenas de violência mostradas na telenovela, inclusive as que expõem o sexo

como algo natural, são criticadas, porque incentivam o público a agir da mesma forma, ou

indiciam impunidades, já que demoram a ser resolvidas:

Acho que a violência que existe hoje no Brasil, é produto do que é mostrado na TV e no cinema,

e as pessoas acabam se identificando com aquilo.

Acho as cenas de violência um atraso, acaba incentivando as pessoas, acaba servindo de exemplo

para o povo.

Não se basear apenas em sexo e violência, isso causa ao povo empobrecimento e faz levar a achar

que o errado é o certo.

Parar de mostrar nudez, prostituição, qualquer tipo de coisa negativa que possa influenciar as

pessoas de maneira negativa.

Acabar com a violência, com as cenas de sexo. Parar de mostrar como se rouba, como se assalta,

como se estupra, com a maldade, por exemplo: roubar a criança dos outros.

Não tem que colocar nas novelas assuntos como a pessoa para se dar bem na vida tem que dar

algum golpe para conseguir seus objetivos. Eles estão tirando o sentido do certo e do errado, estão

invertendo os valores das pessoas.

É muita violência. O pessoal vê isso na televisão [cenas de violência] e começa a praticar na rua,

com certeza.

Deixar de passar cenas de marido traindo mulher, porque as pessoas acabam achando que isso é

natural acontecer.

Eles colocam seqüestro na trama da novela, enfim, às vezes até a novela vira a palhaçada que está

no mundo: marido não respeita mulher, namorado não respeita namorada, ninguém leva nada a

sério, começam a fazer uma vida a dois e depois se arrependem, voltam para a casa da mãe com

os filhos... A novela incentiva isso também. Aí o rapaz se apaixona pela moça que casa com outro,

aí ele começa a beber... Isso tudo não é legal. A novela tem que incentivar, mostrar que na

realidade pode acontecer aquele amor, que pode acontecer uma coisa boa.
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Um dos respondentes sugeriu que as histórias tratassem de temas amenos, apresentassem

personagens mais honestas, como as mais antigas, que tinham mais romantismo e tramas mais

leves:

Essas novelas de agora têm muita trama de matar, roubar. As passadas contavam histórias bonitas,

como, por exemplo, a ‘Selva de Pedra’, lembro da honestidade do Cristiano. Hoje em dia, não,

como essa novela [‘Paraíso Tropical’] que está passando agora, onde a irmã vive tramando matar

a outra irmã... Isso não prende a atenção da gente.

Acho que tinham que fazer novelas com menos maldade. Eles abrem a idéia das pessoas para esse

lado e o que você vê é mais violência no mundo.

Na verdade, neste capítulo, apresentamos aspectos sugeridos pelos entrevistados que tratam

de aspectos concretos, passíveis de acontecer com o público telespectador. No próximo item isso

será recuperado, pois apresentamos ali as considerações entre ficção e realidade.

4.7.4  Minimizar a Dualidade: Realidade versus Ficção

Com 13,6% de menções, o público telespectador entrevistado destacou a dicotomia realidade

e ficção, que precisa ser considerada. Alguns mencionam a necessidade de ver expressas, na

ficção, as situações comuns das rotinas da metrópole paulistana, ou seja, experiências concretas

de suas próprias vidas, características que já discutimos quando discorremos sobre a telenovela

brasileira:

Gostaria que eles continuassem a mostrar a realidade da vida das pessoas.

Deveriam ser mais realistas, deveriam colocar mais a realidade nas novelas.

Que mostrassem a realidade do dia-a-dia, não só a ficção. Mostrasse mais nossa realidade.

Acho que as novelas têm muita farsa, muita ficção, não retrata a realidade como ela é.

Que as personagens tivessem uma vida normal: que acordassem cedo, trabalhassem, que saíssem

à noite, que não vivessem na praia o tempo todo. A impressão que dá é que ninguém trabalha nas

novelas.

Mostrassem mais o dia-a-dia do brasileiro, igual ‘Vidas Opostas’, que está passando na Record:

mostra a realidade boa e ruim também.

Para melhorar as fantasias em algumas novelas, principalmente a das 7 [da noite]. Mostrar a

realidade.

Como exigem que as telenovelas mostrem o dia-a-dia, os respondentes sugeriram que elas

incluam a vida dos pobres como esta realmente é: com as dificuldades, dissabores, mas que

também apresentem o lado real dessa classe social, porque esta costuma ser representada por

bandidos ou empregados subalternos, enquanto os mais abastados estão sempre em destaque,

com muita ostentação:
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Mostrar a realidade e não mostrar tanta gente com dinheiro.

Que mostrassem mais a realidade da vida do povo, as dificuldades do dia-a-dia e não só a vida dos

ricos.

Fazer algo mais próximo da realidade. Personagens mais próximas da realidade. Nas novelas da

Globo, as personagens são muito ricas e até as pobres estão bem de vida e isso não é a realidade.

Que mostrasse mais o dia-a-dia do pobre.

Principalmente a Globo mostra muito a realidade dos ricos, que na vida da população é uma

minoria, e isso gera revolta. Quem não tem dinheiro, vê os que têm esbanjando...

As cenas de desgraça, misérias. Na Globo quem é pobre é muito pobre e quem é rico é muito rico,

parece que não tem meio termo e na vida real as coisas não são assim.

Que não abordasse só a classe rica, aqueles que comem bem, vestem bem.

Podemos verificar que os entrevistados não aceitam ser enganados, preferindo a realidade

à ficção, quando esta é muito fantasiosa ou quando vem recheada de fatos ilusórios:

Mostrar mais o cotidiano real e quando real, real. Quando fictício, fictício, sem enganação.

Melhorar mais. Mostrar mais a realidade. Tem muita mentira.

Gostaria que procurasse mais fazer novela sobre a vida real das pessoas, o que acontece mesmo no

dia-a-dia.

Acho que deveria ter mais ‘reality show’ e também menos ficção, mais realidade nas telenovelas,

como, por exemplo, na novela ‘Sete Pecados’ aparece anjo falando no celular ou esquiando. Isso é

pura ficção.

Que as novelas estão muito fora da realidade.

As novelas não são boa forma de lazer. Elas instruem as pessoas a confundirem realidade com

ilusão. Tem muita gente que baseia sua vida, em cima do que ocorre nas novelas e é tudo

mentira, tudo ilusão.

Quando a novela for baseada em fatos reais, que o fato seja real mesmo e não meio a meio, meio

ficção e meio real.

A novela, mesmo quando fala de realidade, é de uma forma muito fantasiosa. Deveria ser mais

séria.

Para tomar mais cuidado com o que eles passam, porque muitas vezes eles mostram, colocam

como realidade, mas não é.

Para trabalhar com algo mais científico, dentro da realidade, a nível de AIDS... Trazer assuntos

reais, de segurança, saúde.

Que fosse mais de encontro com a realidade das coisas, não mostrando só o lado fácil, por

exemplo: jovem sai de casa, já tem apartamento pronto... Em todos os aspectos.

Não gosto porque a novela começa na realidade da vida e termina em ficção, porque o autor muda

a história no meio do caminho, deveria começar na realidade e terminar na realidade.

Não fazer como a novela das 7 [da noite], que mostra muitos super-heróis, que conseguem resolver

todos os problemas do mundo.
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É difícil... Eu acho que as histórias deveriam estar mais próximas da realidade. Como está, fica

muito longe da realidade e as novelas deveriam mostrar que a vida real não é tão fácil de se levar

como nos apresentam nas novelas. As novelas mostram situações impossíveis de acontecer na

vida real, acho que é uma enganação ao telespectador.

As sugestões são para que os desfechos e o tratamento dado às personagens sejam mais

criativos. O público telespectador não gosta de sentir-se enganado, ou de acreditar em algo que

não seja verdadeiro:

Tornar as novelas mais realistas, por exemplo, resolver o problema com as drogas é muito mais

difícil e requer muito mais empenho do que simplesmente internar o viciado ou lhe dar apoio

moral.

Para eles tentarem buscar o máximo de realidade mesmo e quanto mais eles puderem pedir a

opinião das pessoas para que elas se reconheçam nas novelas e não só desejem determinados

papéis. Se é um cara de rua, para que ele se reconheça. Então que existam pesquisas com caras de

rua, assim como um cara que é rico, empresário, modelo. Eu acho que as pesquisas já existem, só

que eu acho que tem que ser reforçado. Enfim aproximar cada vez mais da realidade, fazendo

com que as pessoas se reconheçam e não somente almejem outras vidas.

Na parte religiosa, só passar coisas verdadeiras, fatos que acontecem na realidade, exemplo: em

‘O Profeta’ eles falavam que os espíritos voltam e que eles falavam com os espíritos.

Para dar mais veracidade aos fatos, a proposta é a de se aproximarem da realidade, para

que o público se identifique com o que está sendo mostrado. Faltam personagens feias, negros

em posição de destaque, personagens boas se dando mal na vida, por exemplo, papéis que

existem na metrópole, nas suas vidas, mas não nas telenovelas:

Colocar pessoas feias, se eles querem se aproximar tanto da realidade. Colocar pessoas feias como

papel principal, aí vai parecer mais real.

Os negros nas novelas não têm profissão. São só empregados, moram em favelas e não têm

família.

A novela deve abordar assuntos mais próximos da realidade, por exemplo: na vida real as pessoas

boas nem sempre se dão bem na vida, e nas novelas as pessoas boas só se dão bem e vejo que não

é bem assim; o que acho é que a novela tem que ser ficcional, mas não muito. Ela deve mesmo

tratar de assuntos mais próximos da realidade, porque o telespectador vai aprender alguma coisa

com as telenovelas.

Acho que deveriam ter um pouco mais de cuidado com os temas abordados, de preconceito

racial, drogas, temas polêmicos, ter mais cuidado com a realidade, porque não é assim na vida

real. Deveriam parar de colocar pessoas boazinhas demais como a Paula da novela das 9 [da noite]

e ruinzinhas demais como a Taís [de ‘Paraíso Tropical’]. Isso não é real, todo mundo tem os dois

lados.

Mas, como estamos pesquisando residentes de uma cidade múltipla, há quem prefira ficção

a tanta realidade:

Não exagerar totalmente com a realidade, deixar isso para um documentário e não nas novelas.
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O importante é que os roteiristas não desprezem o público telespectador, como alguns

entrevistados destacaram, já que esse possui discernimento para acompanhar e perceber quando

está sendo enganado:

Que não subestimem a inteligência do povo e que prezem pela qualidade do que está sendo

exibido.

Peço para que eles melhorem o nível de produção, porque o povo não é imbecil. Porque eles não

colocam fatos reais do cotidiano, mostram apenas fantasias que não acrescentam nada na vida

das pessoas.

Poderiam passar algo mais de cultura, mais informações.

Alguns respondentes mencionaram a influência das telenovelas na moda e no comportamento:

A TV, as novelas, ditam as regras, a moda e o comportamento das pessoas.

As pessoas vestem a roupa que a artista está usando e isso é uma manipulação.

Assim como a moda, há outras menções que evidenciam o apelo ao consumo:

Assuntos banais, por exemplo: consumo exagerado de bens materiais, incentivar ao consumo

desmedido

Não exagerar no ‘merchandising’ nos capítulos das novelas, está muito descarado, muito exposto.

As telenovelas brasileiras, como Motter (in: LOPES, 2004: 258-59) define e já discutimos,

destacam-se por se apoiarem na realidade, ao mesmo tempo em que se ajustam à estrutura

melodramática, sempre da mesma forma, mas continuam conquistando e alentando o público

telespectador:

“A análise do modelo brasileiro de telenovela evidencia a existência de dois estratos básicos ou

dois níveis constitutivos:

a) o melodramático, romântico e sentimental, tendendo ora para o sério, ora para o cômico;

b) o realista, constituído pela estrutura do cotidiano, em que elementos da realidade constroem

como representação do cotidiano vivido, numa busca de fidelidade com o efeito de verossimilhança

potencializado ao máximo. Busca-se distanciar, promover o apagamento estratégico da idéia de

representação e de ficção que se dilui sob a realidade construída dramaturgicamente.”

Outro aspecto que merece atenção é a repetição, é a telenovela ser feita sempre dentro da

mesma estrutura: melodrama e realismo convivem, como vamos tratar no próximo tópico.

4.7.5  Melhorar a Estrutura da Telenovela

Dos entrevistados, 9,5% propuseram que as telenovelas deveriam ser mais rápidas e diretas

para apresentar os fatos. Elas acabam sendo criticadas por serem repetitivas e por demorarem

muito para contar as histórias, tentando segurar audiência por vários capítulos:
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Pra eles não ficarem com muita apelação. Para quando perceberem que a novela não está dando

audiência, não ficarem ‘enchendo lingüiça’ e sim acabarem logo de uma vez.

A repetição (de cenas, de capítulos, de personagens e de conteúdo), comum às telenovelas,

é comentada com certo desconforto por parte do público telespectador entrevistado:

Acho que poderia ser menos repetitiva, eles tentam modificar, mas na realidade é a mesma coisa.

A trama é muito enrolada. Fico um tempo sem assistir e quando volto à trama está do mesmo

jeito.

Que não enrolem muito a trama e não coloquem fatos impossíveis de acontecer.

Fica aquela mesma coisa: passam quatro, cinco capítulos só naquela mesma cena. Demoram

demais, eles enrolam muito a novela.

Estão muito repetitivas, não têm conteúdo. Falta uma parte de conteúdo mais social.

Tinham que tratar dos assuntos de forma mais direta, sem enrolação, com mais objetividade,

sem estender demais o tema.

Alguns respondentes chegaram a citar as redundâncias e o excesso de capítulos apresentados,

fazendo com que a narrativa se prolongue muito mais do que o necessário:

Que as novelas não se prolongassem só porque estão dando mais ibope.

Só para não prolongar muito, por exemplo: para que 300 capítulos? Em torno de 200, 180 já está

bom. Que façam uma novela que não fique repetindo muita história, retrocedendo.

Que eles não encompridassem muito as novelas.

Encurtar um pouco o tempo de duração, menos meses.

Encurtar o tempo de duração das novelas, ir fechando a trama por módulos, como acontece num

seriado – embora tenha sempre os mesmos personagens, existem histórias que se desenvolvem e

são finalizadas dentro de uma trama maior – que englobam todas as outras tramas.

Outra observação que merece destacarmos foi com relação ao desfecho das histórias – tudo

é resolvido no último capítulo, e o que os entrevistados destacaram é a falta de surpresas, ou

seja, sempre acontece tudo igual:

Que mudassem os finais, o último capítulo, porque é sempre a mesma coisa. É sempre igual o

final.

Deixar de ser repetitiva, as novelas são todas iguais: sempre tem um vilão e um mocinho e o final

é sempre feliz, tem que mudar.

Mudar um pouco, porque a gente já está adivinhando o que vai acontecer, o bonzinho se dá bem

no final e o ruim morre ou fica pobre.

Focar mais a realidade mesmo, isto é, não terminar sempre com um final feliz.

O final das novelas teria que ser melhorado, está muito sem graça.

Os finais acabam decepcionando.

Só para eles mudarem um pouco o final, pois está muito repetitivo. Os finais são sempre iguais.
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Os respondentes sugeriram que a estrutura das telenovelas deveria ser modificada,

melhorada, para ficar mais interessante e renovar-se:

Que continue melhorando cada vez mais e que o roteiro não fique sempre o mesmo.

Para eles saírem daquela rotina de novelas serem todas iguais. Sempre falam das mesmas coisas,

são sempre os mesmos atores. Tinha que mudar a história, renovar um pouco os atores, pois já

enjoei da cara deles. Para mim, podia trocar tudo, inclusive os roteiristas.

Tem que usar mais criatividade, fazer novelas que retrate mais a vida real.

Para sair um pouco da rotina, da mesmice, modificar mais os roteiros.

Que fossem mais criativos em relação à história, à trama. É muito repetitivo. A história é sempre

a mesma: sempre tem vários casamentos no final da novela, o bonzinho sempre se dá bem...

Sejam mais inteligentes na forma de transmitir as novelas. Existem tantas histórias, tantas

maneiras de transmitir a novela de uma forma inteligente, abordando outras pessoas.

Alguns sugeriram que os roteiristas deveriam recuperar as telenovelas mais antigas, porque

causavam mais interesse:

Gostaria que se inspirassem mais nas novelas passadas, porque talvez tenham mais idéias, porque

as novelas de agora não chamam tanto a atenção da população. As novelas passadas prendiam

muito mais a atenção.

Voltassem a mais ou menos dez anos, sem cenas de violência, sexo, nudez, tudo que não seja

vulgar.

As histórias eram muito lindas. Tinham mais a ver com a nossa vida.

Na telenovela espelha-se a cultura paulistana, aqui pesquisada, e nesta a ficção molda-se

para prosseguir tecendo as tramas de suas histórias, contadas em capítulos ao longo de meses,

mas o que alguns respondentes evidenciaram é que isso está ficando cansativo, por não renovar

sua estrutura, nem mesmo as histórias narradas. Mas há alguns tipos de narrativas que ainda

agradam a eles, como apresentamos a seguir.

4.7.6  Cuidar da Tipologia das Telenovelas

Com 2,9% de menções, os entrevistados destacaram as tipologias das telenovelas,

principalmente as histórias românticas, baseadas na literatura, fonte na qual elas se originaram:

Acho que as telenovelas antigas eram mais ingênuas, mas contavam mais histórias, ‘A Moreninha’

que saiu de um livro, por exemplo. Tinham uma relação maior com a literatura.

Usar autores como Machado de Assis, José Lins do Rego, José de Alencar e outros e transformar

suas histórias em novelas.

Eu prefiro um pouco de coisas mais românticas, como da minha época.



De acordo com os respondentes, outro aspecto que causa interesse nas telenovelas foi o de

apresentar conteúdos culturais, destacando o caráter educativo, principalmente para os mais

jovens:

Acho que deveriam fazer novelas que falassem mais sobre temas culturais (fatos históricos) e,

sendo assim, mais educativas.

Passar novelas que envolvessem mais assuntos culturais, como a história do nosso país, cultura

para a juventude, cultura educativa para jovens e adolescentes.

Que não ficassem tão surreais quanto são. Fica sem sentido assistir novelas, não traz nada de novo

ou de cultural.

Também como contribuições às orientações que as telenovelas transmitem foram citados

alguns outros conteúdos que deveriam ser inseridos ao longo das narrativas, o que recupera em

parte as campanhas sociais que já abordamos:

Benefícios para os jovens no esporte. Incentivar os esportes para jovens.

Gostaria que tivesse mais política no meio das novelas.

Alguns mencionaram algumas telenovelas antigas como referências a tipos agradáveis de

serem acompanhados:

Que voltassem com as novelas ‘Rei do Gado’, ‘Irmãos Coragem’, mostrando fazendas e muito

gado. É gostoso de se ver.

Passar novelas antigas, como ‘Roque Santeiro’. Era agradável e divertida.

Essas telenovelas também explicam, em parte, as menções abaixo, quando se referem às

histórias ambientadas nas cidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Como a maioria das

histórias tem como espaço essas metrópoles, os entrevistados sugerem que sejam mostradas

novas propostas, para dar oportunidade, inclusive, de eles conhecerem outras realidades, além

daquela com que eles já convivem:

Deveriam sair do eixo Rio – São Paulo. Deveriam mostrar o Sul, o Nordeste e outros lugares do

Brasil.

Menos novelas cariocas, mais novelas regionais.

Enquanto alguns elogiam as telenovelas, destacando os aspectos que podem ser melhorados,

outros, embora em menor número, sugerem que elas sejam tiradas da grade de programação,

como apresentamos a seguir.

4.7.7  Tirar as Telenovelas do Ar

Apenas 1,3% dos entrevistados disseram não ter nada a sugerir, porque o melhor seria que

as telenovelas fossem excluídas da grade de programação:



Que criassem outros tipos de programas que não fossem novelas: como programas de auditório.

Que parem de fazer porcarias. O tempo na TV é muito caro.

Para esses respondentes, sem as telenovelas, as emissoras deixariam de exibir cenas violentas

e impróprias para o horário em que são veiculadas. Com isso, deixariam de causar má influência

ao público telespectador:

Que as emissoras abolissem as telenovelas na televisão, a favor da moralidade, do falso pudor e

contra a apologia às drogas, ao homossexualismo e incentivo à violência.

Chegam a sugerir que a ficção não acrescenta nada para a vida do público telespectador,

que teria mais orientação se assistisse a documentários ou programas mais educativos:

Tirar elas do ar. Seria muito melhor colocar documentários ou ‘Globo Repórter’ que é muito mais

útil, conhecimento de mundo. Vendo novela as pessoas ficam só naquela de observar a vida das

pessoas e documentários, não. Ainda que seja sobre qualquer coisa: animais, floresta, artesanato.

Tem mais utilidade que saber sobre a vida dos outros.

4.7.8 Outras Respostas: Não Alterar os Horários das Telenovelas, Valorizar a Produção e os

Bons Artistas

O menor índice de respostas (0,6% dos entrevistados) foi em relação ao horário das telenovelas

que não são respeitados. Com a freqüente alteração, o público fica sem referência dos horários e

acaba perdendo parte da programação:

Que o ‘Sr. SBT’ tenha respeito por aqueles que assistem o canal dele, pois ele muda o horário ou

até mesmo tira da grade determinados seriados ou a programação e quando você pensa que está

lá naquele horário, não está.

Também foi citada a qualidade dos atores e da produção das telenovelas. Alguns notaram a

falta de alguns atores consagrados, outros dos mais jovens que devem receber atenção e espaço

para garantirem a continuidade desse tipo de produto:

Melhorar cada vez mais a seleção de atores e também a produção.

Tem alguns atores que deveriam estar na TV e não estão, como Chico Anysio. Pessoas que faziam

novela e não estão mais, como Dercy Gonçalves, Paulo Autran.

Dessem mais oportunidades aos bons atores que não têm chance de aparecer e não só prestar

atenção na moçada, nos jovens.

Valorizar mais os artistas talentosos reconhecidos, em vez dos rostinhos bonitos, como os BBBs

(Big Brothers Brasil), por exemplo.

Com essas últimas menções podemos compreender como os respondentes paulistanos

percebem as telenovelas brasileiras: em primeiro lugar, pela qualidade de produção; em segundo

lugar, pelos atores e pelas contribuições à vida do público telespectador, que acaba se orientando

pelo desenrolar das narrativas.
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5 Considerações Finais

SÃO PAULO FIM DO DIA
Jairzinho Oliveira
composição: Poeta José Domingos

São Paulo fim do dia
Portas que se fecham
Luzes que se acendem
Mãos que se despedem
Olhares que prometem
Coisas que acontecem
Porque tem que acontecer

Gente buscando casa
Gente buscando gente
Gente buscando nada
Vejo cinco continentes
Pisando a mesma calçada
O aglomerado constante
Dessa massa que se agita
Faz ainda mais bonita minha cidade gigante

São Paulo dos doutores
São Paulo dos marginais
São Paulo dos feirantes
dos intelectuais
São Paulo das mariposas
São Paulo do operário
do camelô
do vagabundo
do society
da favela
Misturas que fazem dela
A maior terra do Mundo

São Paulo fim do dia
e a rotina continua
Gente empurrando gente
a cada palmo de rua
Aqui uma cotovelada
Mais adiante é um empurrão
Uma mulher desesperada gritando:
“Pega ladrão!”
É o farol que não abre
É a sinfonia das buzinas
É o jornaleiro que grita:
“Olha a manchete do dia
Sequestraram uma menina!”

Mais adiante uma fechada
Alguém entrou na contra-mão
E sempre que isso acontece
Pode esperar que não passa

A gente assiste de graça
o festival do palavrão
Mas essa é a hora feliz
Do regresso para o lar
Cada um mais apressado
No desejo de chegar à mansão
ao apartamento, à casinha na viela
ao barraco de zinco
pendurado na favela
O pensamento é um só:
“Chegar, chegar”

Os contrastes são berrantes
na multidão dos sozinhos
Quem não viu não acredita
Chega até ser bonita
a demanda dos caminhos
Enquando um vai de subúrbio
Da central, da cantareira
e faz a viagem inteira
mal podendo respirar,
O outro, carro importado
A bela gata do lado
O ar condicionado
Som, champagne, caviar
Gente que vai de gálata,
de Dart, opala, corsel,
de fusca, pé-de-cabra,
lambreta, bicicleta

Cada um vai do jeito que pode
Gente que vai de táxi,
ônibus, lotação
Gente que vai a pé
batendo sola no chão
Não que se tenha vontade
Coisas da necessidade
De que ficou sem nenhum
Nem mesmo pra condução
Mas nada disso importa
O importante é chegar
Quando se tem na chegada
um motivo pra sorrir
Triste é andar por andar
Ver tanta gente passar
E ter que continuar
Sem ter pra onde ir.
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5.1 TELENOVELA: ESPELHO DA CULTURA PAULISTANA

Nesta última parte da tese, recuperamos os passos desta pesquisa para responder aos

problemas propostos. Consideramos a telenovela como produto cultural que faz parte

dos hábitos de lazer dos telespectadores paulistanos e, para comprovar essa afirmação, fizemos

uma pesquisa empírica representativa, baseada no aporte teórico utilizado, para elucidar alguns

problemas propostos.

Partimos, pois, do primeiro questionamento que estabelecemos: quais usos e ressignificações,

através das reiterações e confluências, esses telespectadores apontam em suas falas a partir

desse produto? Ao longo do capítulo quatro apresentamos o sentido que os telespectadores

entrevistados atribuem à telenovela.

Não desejamos enaltecer ou apontar defeitos. Esse formato ficcional televisivo, como já

explicamos, algumas vezes é apresentado como se fosse a solução para os problemas sociais ou

restrito a um produto menor, próprio da parcela da população sem instrução. Precisamos, no

entanto, reconhecer que a telenovela exerce um importante papel na vida da metrópole, embora

algumas críticas a coloquem em uma condição inferior frente aos leitores considerados “cultos”

pela mídia eletrônica jornalística.

“Numa brava e histórica entrevista à ‘Ilustrada’ [caderno da Folha de S.Paulo], em março de 2006,

Lima Duarte desabafou:

‘É duro fazer novela. Está cada vez mais cansativo. Estão escrevendo a mesma história há 40 anos.

Faço o mesmo personagem, e o público chora a mesma lágrima, no mesmo horário. Mas o povo

não deixa mudar’.

Quando pensei em escrever sobre a recente troca de bastão na novela das oito, de ‘Paraíso

Tropical’ para ‘Duas Caras’, meu espírito era limaduartiano, de revolta contra os telenovelixos e

sua intrínseca precariedade.

Mas alguma leitura e uma amiga, Heloisa Pait, Ph.D. pela New School de Nova York e professora da

Unesp, me apontaram méritos inegáveis das telenovelas brasileiras, como a transmissão de alguma

cultura aos menos educados e de um sentimento de coletivo aos telecidadãos com menos

oportunidades de instrução e inserção. A eles a novela pode acrescentar.

Mas é constrangedor ver essa multidão de diplomados e bem instruídos, incluindo os que lêem

este texto, mamar também nas tetas bregas de Gilberto Braga e cia, gastarem uma hora por dia,

seis horas por semana, mais de 300 horas por ano com as peripécias de Bebel e Antenor”

(MALBERGIER, 2007: 2).

Com relação ao segundo problema de pesquisa, que era identificar qual a importância desse

produto ficcional para moradores de uma metrópole como São Paulo, compreendemos que os

respondentes distinguem a telenovela de outros programas televisivos. Os telespectadores

entrevistados destacam a importância desse programa, inclusive para direcionarem as atividades

e os movimentos de suas próprias vidas.
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O comprometimento da telenovela com o cotidiano, especialmente a telenovela brasileira,

como estamos defendendo nesta tese, facilita o acordo com o público telespectador, como afirma

Motter (in: LOPES, 2004: 264-265) ao apontar a estreita relação dialógica entre ficção e realidade.

“A telenovela se firma como referente universal por ultrapassar largamente a audiência, já

suficientemente expressiva por si mesma, e alcançar o todo do conjunto social. Em torno ou a

partir desse referencial se desenvolvem desde as mais comuns conversas cotidianas até as grandes

discussões, nas relações face a face, nas que envolvem grandes interesses nacionais, campos

especializados e sujeitos a diferentes mediações. Se o assunto é novo, árido, de difícil

compreensão, ou de menor motivação, um exemplo extraído de uma telenovela facilitará a

captura do leitor/ouvinte/interlocutor como também contribuirá para concretizar certa

abstração. No Brasil, tanto a adesão à telenovela como sua rejeição passam por algum tipo de

conhecimento circulante na vida cotidiana nacional do qual não há como ficar fora. Ela entra na

composição de nossa cultura com reflexo e refração, numa dinâmica em que o segundo termo

pode reafirmar caminhos ou sugerir atalhos para compreensão da realidade e das possibilidades

de modificá-las” (MOTTER, in: LOPES, 2004: 264-265).

Ao longo das tramas, essa relação fica evidenciada, pois se originam das questões presentes

na sociedade e nas metrópoles, como é o caso do espaço desta pesquisa – a Grande São Paulo. Se

a telenovela serve de espelho para os nossos entrevistados, também se serve destes para discutir

as questões, ora com temas amenos, ora com fatos impactantes, levando os telespectadores a se

identificarem com os personagens e/ou as histórias que estão sendo apresentadas.

Isso acontece mesmo quando a trama está baseada em outras épocas. Para os respondentes

da pesquisa, as questões contemporâneas sempre estão presentes no enredamento dos

acontecimentos ficcionais, independentemente do período que esteja retratando. Assim, as

informações transmitidas servem de referência para as soluções dos problemas cotidianos, ao

mesmo tempo em que são reconhecidas como um momento de entretenimento e descanso, na

inquietação da vida paulistana.

Embora, para alguns críticos, a telenovela não acrescente aos telespectadores muita

informação, outros teóricos (MOTTER, 2003b; ORTIZ, BORELLI, RAMOS, 1989) apontam a

participação do público telespectador como algo indissociável desse produto ficcional televisivo.

Para muitos é um momento de diversão, provoca o riso e serve como lazer e relaxamento,

para outros, pontos de reflexão, que merecem ser considerados, expressos ou não em voz alta,

que permanecem na vida real e na trama ficcional, de forma manifesta ou latente.

Mas não é só dos aspectos ficcionais que o público telespectador se alimenta, pois, ao longo

de alguns meses, a narrativa pode recuperar acontecimentos históricos, suscitar interesse por

lugares desconhecidos ou por cenários atípicos à metrópole paulistana. Mesmo as telenovelas

baseadas na literatura – na qual as primeiras veiculações se apoiaram e que permanecem obras

readaptadas – vêm imbuídas de aspectos concretos comuns aos telespectadores entrevistados.
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Cabe destacarmos a deslocação ou movimento estrutural da telenovela, ao longo do tempo, que

provoca a migração da “telinha” para obras impressas ou para a “grande tela” cinematográfica.

Além disso, as tramas, em geral, têm tratado de questões presentes na metrópole paulistana,

como demonstraram os entrevistados, especialmente na área sócio-político-cultural. Isso responde

ao nosso terceiro problema de pesquisa: identificar até que ponto esse produto participa como

elemento para construção de uma história social e documental desta metrópole.

O que é narrado ao longo da trama está sendo especialmente apoiado pelos apelos do

público telespectador, como as falas dos entrevistados evidenciaram. Note-se que entendemos o

telespectador como sujeito coletivo, habitante da metrópole paulistana, portador de uma memória

coletiva, já que este foi o cenário desta pesquisa.

Os respondentes demonstraram, inclusive, como esse espaço (a metrópole paulistana) tem

participado na criação das tramas, ao ponto de confundir os papéis dos atores-personagens e, no

acompanhamento das tramas ao longo de sua confecção, indicar os problemas sociais que são

explorados, reiterando a relação dúbia entre ficção e realidade.

Podemos apreciar em (co-)autores de telenovelas, como Yves Dumont, Walter Negrão,

Sílvio de Abreu, dentre outros, o mérito que estes atribuem às tramas narrativas, já que consideram

a participação do público como fonte indispensável de pesquisa e de planejamento para a construção

das narrativas seriadas de obras “em aberto”, segundo a orientação de Pallottini (1998).

Com as peculiaridades do melodrama e da serialidade, que criam os “ganchos” e prendem a

atenção do público, consideramos a telenovela como um texto da nossa cultura. Ao mesmo

tempo em que é resultado do social, pode ser explicada pelas reiterações e valorações que nos

permitem compreender os habitantes do espaço-temporal de que estamos tratando: os residentes

contemporâneos da Grande São Paulo. E isso é importante destacar: estamos falando de um

determinado tempo (o atual) e espaço (a cidade de São Paulo) e buscamos registrar, como uma

fotografia, com a maior nitidez possível, o que esse produto cultural significa para os

telespectadores residentes nesta metrópole.

Ribeiro (2004) ressalta o papel da televisão e, por extensão, da telenovela na vida da

sociedade, haja vista a facilidade de acesso a essa mídia e a possibilidade de acréscimo cultural

como o autor defende. Do mesmo modo, outros teóricos também discutem a participação desse

meio televisivo ao longo dos 57 anos de existência das telenovelas, que resistiram aos avanços

tecnológicos e se aperfeiçoaram até os nossos dias.

A telenovela assumiu um papel sociocultural que não podemos deixar de observar: embala o

indivíduo que está só, ao mesmo tempo em que permite a socialização deste entre familiares e

amigos, na sucessão de repetidas tarefas do dia-a-dia.
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“Ela nos colhe no descanso, quando depomos momentaneamente as armas da luta cotidiana, nos

embala, nos toca a emoção. Desprevenidos nos preparamos, sem saber, para nossas frentes de

lutas no espaço das relações no espaço das relações familiares, de trabalho, da vida. Somos

realimentados do esgotamento, passeando por outras vidas, outros dramas, outras tramas, onde

a beleza compensa o lado escuro do mundo e neutraliza o escuro que ela ilumina, mas, sendo do

outro e não nosso, ficamos preservados para reter apenas a lição e a experiência que se inclui

como mais uma possibilidade na solução de nossos próprios problemas” (MOTTER, 2003b: 78).

Colocar as telenovelas como produto de baixa qualidade ou dirigido a quem tem pouca

instrução traduz uma visão reducionista. Se as histórias são repetitivas e o “público chora a

mesma lágrima” é porque essas cenas ainda fazem sentido nas suas vidas, e não simplesmente,

como tivemos a oportunidade de conferir nas falas dos respondentes, porque o público está

desavisado ou é facilmente manipulável.

Comprovamos, com a pesquisa, os principais aspectos favoráveis ao público telespectador,

residente na metrópole paulistana, e os mais críticos, que merecem ser considerados pelos

produtores. As telenovelas, para os nossos respondentes, residentes na cidade de São Paulo, ao

mesmo tempo em que distraem, mobilizam para ação. Enquanto relaxam, requisitam atenção

para organização do discurso do dia seguinte com a família, os amigos, no bar, no trabalho, no

ônibus... E, como dissemos, ainda, acompanham os solitários, possibilitando a socialização.

Propõem viagens a lugares distantes, ao mesmo tempo em que mostram a difícil (con)vivência

diária da metrópole paulistana.

Wolton (1996: 163), ao abordar a telenovela brasileira, afirma que esta:

“(...) é um fantástico fator de inovação, porque as novelas integram os desenvolvimentos inventados

pelo público, fazendo assim da televisão brasileira ‘a primeira televisão de massa interativa do

mundo’! E isso muito antes das novas tecnologias! Todos conversam sobre as novelas, o que

mostra à perfeição a tese do laço social que é a televisão. Mas não é só a realidade por uma

espécie de ida e volta entre a ficção e a realidade, talvez única no mundo. A ficção retoma às

vezes a realidade e a influencia, um fenômeno bem mais complexo e interessante do que os

‘reality shows’.”

O confronto que pode ser estabelecido entre ficção e realidade expõe o público telespectador

a novas perspectivas de sentido e de considerações possíveis, que serão ou não assimiladas e/ou

compreendidas, dependendo do seu grau de discernimento. Motter (1998: 91) considera, ainda,

que, se a telenovela não opera mudanças, pelo menos contribui para criar uma consciência mais

crítica, mais reflexiva:

“Essas questões desenvolvidas, discutidas ao longo dos seis meses de vida da personagem (em tempo

real), implicam uma incorporação do problema, pela via ficcional, ao cotidiano real do telespectador

por igual período, o que, se não opera mudanças, pelo menos o induz a refletir sobre elas.”

Daí a constituição de sentido ocorrer na comunidade e, no nosso caso, nas falas dos

respondentes residentes no espaço físico da metrópole paulistana, em que circulam as pessoas
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envolvidas nos discursos nos quais serão tecidos os fios da polifonia. Estes provêm de todas as

fontes discursivas, independentemente dos matrizes de sua origem como os sinais de gênero, as

marcas ficcionais e factuais, que tecem o mundo imaginado e os que tecem o mundo dos

acontecimentos do cotidiano real, que podem ser representados tanto pelos discursos da ficção,

quanto pelos relatos jornalísticos, respectivamente.

Há um cotidiano “dramático”, que a sociedade tem necessidade de acompanhar para a

própria “sobrevivência”. Sendo a realidade a base para se continuar a viver, os respondentes

parecem buscar “fugas”, às vezes mediante consumo, até de bens culturais, para torná-la

suportável. A telenovela espelha a concretização de uma vida plena e satisfatória que se busca

atingir, dependendo das opções e das reproduções permitidas.

A linguagem verbal, elemento fundamental dentro da ideologia do cotidiano, vem recheada

da ideologia do sujeito da linguagem que a manifesta. De acordo com Lefebvre (1991: 167),

“(...) A ideologia que interpreta a tradição escrita junta à força persuasiva a intimidação”. Por

esse motivo recuperamos a importância da ficção televisiva e o caráter perenizador que essa

programação propicia aos telespectadores.

É preciso recuperar também que o sujeito da linguagem se constitui nas falas, para o outro

com o qual ele interage. Por esse motivo, a ideologia do sujeito fica impregnada da linguagem,

como destaca Benveniste (1976: 286): “É na linguagem e pela linguagem que o homem se

constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é

a do ser, o conceito de ‘ego’.”

Os meios de comunicação fazem a mediação do receptor através de seu cotidiano, interpelam

indivíduos em sujeitos, quando estes passam a ler e a interpretar as informações que recebem a

partir dos próprios universos. A comunicação mediada é capaz de fazer com que o sujeito busque

sua identificação, sua satisfação pessoal a partir do enfoque social, sem que perceba a ideologia

que está por trás das mensagens.

Identificamos nas falas dos entrevistados a grande essência das telenovelas que é a de

“prender a atenção do público”, mesmo que isso signifique utilizar cenas mais “picantes”, de

nudez ou de sexo ou apresentar personagens “ousados”, que não se importem de aparecer sem

roupa ou de falar de suas intimidades.

Outro aspecto que ganha relevância é a influência da telenovela na vida das pessoas,

inclusive no comportamento (roupas, cabelo, bijuterias etc.) e o reconhecimento de ser um

produto de qualidade, melhor até que os produtos seriados importados.

Merece destaque o interesse dos respondentes pelo formato da telenovela brasileira, embora

reconheçam que ela é “sempre igual”. Esta tem se tornado pauta de discussões e, mesmo
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sabendo o que irá acontecer – já que é muito previsível –, ainda assim estimula as discussões a

respeito do que está sendo transmitido e do que está por acontecer, buscando antecipar o que

será apresentado ao longo da trama. As telenovelas acabam servindo como fator de interação

social, como assunto de discussão e mesmo os que não assistem a elas conseguem acompanhar o

que está sendo tratado.

Embora os respondentes demonstrem conhecer a estrutura desse tipo de programa, reforçam

o interesse na dualidade sempre presente: realidade versus ficção. Os telespectadores manifestam

a esperança de que aconteça uma “virada” na história, pois os autores ou as emissoras podem

trazer uma novidade que prenda a atenção e esse fator “surpresa”, no meio da trama repetitiva,

acaba consolidando a freqüente assistência.

As telenovelas exercem, para muitos telespectadores paulistanos, um papel educativo e

informativo, principalmente quando abordam temas sociais e discutem questões pouco conhecidas

pelo grande público, facilitando e propiciando as discussões para temáticas ignoradas.

Outro aspecto que merece destacarmos é que o público se interessa pelo produto como algo

memorável, cita telenovelas antigas e personagens que marcaram pela atuação. No fundo, as telenovelas

retratam parte da vida dos paulistanos que se identificam com o que está sendo narrado.

As falas dos respondentes evidenciaram também a preocupação constante com a exposição

do que é impróprio para as crianças. Aliás, isso foi recorrente tanto nos aspectos positivos quanto

nos negativos. Temas e comportamentos foram condenados pelos pais, irmãos mais velhos etc. A

telenovela foi “censurada” pela forma como expõe o sexo, a violência etc. Os respondentes

reiteraram a necessidade de cuidado com o que mostra a ficção, atribuindo a ela um papel

significativo na vida da família. Poderíamos inferir dessas reiterações um dado bastante elucidativo:

a telenovela é ainda uma obra a que a família assiste, como no nosso tempo de telespectadora

iniciante. A família, para os respondentes, é uma mediação presente e o respeito a essa instituição

é reivindicado, talvez a partir de um discurso falso burguês ou mesmo do senso comum, o que

não desqualifica sua presença, já que não existe conhecimento ou discurso que devam ser

desprezados na formação cultural de uma comunidade.

É importante resgatar nas falas dos respondentes o interesse pela ética e pelos valores

morais. Além disso, eles criticam a exibição do perfil pérfido dos seres humanos (retratado pelos

vilões). Diferentemente do resultado da pesquisa realizada pela TV Globo, na qual os telespectadores

defendem posições que chocaram o autor de ‘Belíssima’ (MARTHE, 2006). Na nossa pesquisa, os

respondentes explicitaram em suas falas a preocupação com a exploração do mau caráter de

alguns personagens e como isso pode influenciar negativamente os telespectadores. Mesmo que

esses discursos estejam impregnados pelo que é dito recorrentemente, eles devem ser ouvidos já

que, como defendemos, os discursos são formados coletivamente.
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Essas menções mostram a presença constante da telenovela no ambiente doméstico do

paulistano e levam-nos a refletir sobre o quanto estamos distantes de entender a complexidade

da televisão e de seus produtos e propor perspectivas para inovações, já que:

“Nada nem ninguém nos obriga a assistir televisão: no entanto, nós o fazemos em números e

freqüências que alarmam a nós mesmos. É como se assustar com a nossa própria sombra: quando

entendemos que ela é apenas um reflexo de nós mesmos, podemos sorrir de nossa nervosa

ignorância. O título deste livro [... E a televisão se fez] nos alerta para o fato de que a televisão

não é a força enviada por ordem divina: ela é nossa criação e, como tal, só pode nos ameaçar

quando ignoramos esse fato” (CASHMORE, 1998: 245). [Grifos nossos.]

Vale destacarmos que a telenovela é reconhecida como um hábito de lazer e de

entretenimento por muitos entrevistados. Possibilita momentos emotivos e serve como distração,

ludicidade, uma forma de relaxar e esquecer os problemas. Embora para alguns seja um motivo

“sério” o fato de assistir aos capítulos, quase uma obrigação para poder seguir a história

“direitinho”, as pessoas percebem o apelo comercial desse tipo de produto e o fato de

representarem quase sempre as classes sociais mais privilegiadas.

Uma situação que deve ser reforçada é que as pessoas assistem porque estão sozinhas ou

porque estão acompanhadas. De fato, a telenovela tem destaque na vida das pessoas, embora as

menores menções de concordância com as frases sejam quanto à dedicação e à importância que

elas atribuem a esse produto ficcional.

As telenovelas agendam temas, recuperam fatos – até os históricos –, a tudo isso se sobrepõe

o contexto e o referencial do sujeito contemporâneo que, para se sentir pertencente, precisa de

reforços que lhe permitam participar ativamente dos grupos nos quais se insere. Para isso é

necessário, dentro da condição imposta pela pós-modernidade, aproximar a ilusão que a telenovela

proporciona à realidade cotidiana, que corrobora a criação de uma memória coletiva.

Nosso propósito é registrar que todas essas menções restringem-se ao espaço e tempo em

que estão sendo pesquisados: a contemporânea cidade de São Paulo. Com a chegada da TV

digital, que propõe interatividade e novos hábitos de assistência à televisão, esse cenário poderá

alterar-se nos próximos anos, embora saibamos que ainda serão necessários muitos investimentos

e muito tempo até que a tecnologia esteja acessível para todos os paulistanos e, mais ainda, para

todo o território nacional. Como nem tudo são flores e resultam em sucesso e aceitação, deixemos,

pois, para avaliar, em futuras pesquisas, as transformações que possivelmente podem vir a

acontecer. Decerto, nosso trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas

apontar, na metrópole paulistana, o sentido das telenovelas produzido no imaginário do

telespectador.
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5.2  RECUPERANDO O SENTIDO PRODUZIDO

A escolha do espaço da cidade de São Paulo, como já explicitamos, não foi casual. Dada a

diversidade da sua constituição, a metrópole paulistana reúne diferentes sujeitos, portanto,

diferentes culturas. Além disso, escolhemos trabalhar com a telenovela, produto de grande audiência

na grade televisiva, porque a consideramos como um texto da cultura e que não pode, portanto,

ser compreendida fora do contexto sociotemporal.

Nas falas dos entrevistados, visualizamos o papel da telenovela na vida dos telespectadores

residentes na cidade de São Paulo. É importante destacarmos que nem todos os respondentes assistem

às telenovelas, porque as questões-filtro colocadas no início da entrevista exigiam que o respondente

assistisse a pelo menos uma hora por semana de qualquer tipo de produto ficcional seriado (telenovelas,

minisséries e seriados). Entendemos que, mesmo os entrevistados que manifestaram não assistir a

telenovelas, acabam acompanhando, ainda que indiretamente, o desenrolar das narrativas ficcionais,

o que pôde ser constatado na pesquisa, haja vista todos os entrevistados responderem às questões

sobre telenovelas, as quais foram apresentadas e analisadas nesta tese.

Os problemas de pesquisa foram respondidos no decorrer da análise apresentada, embora

não possam ser considerados como concluídos e finais, dada a natureza polifônica das argumentações

apresentadas pelos entrevistados. Consideramos, no entanto, que há reiterações sobre os usos e

as ressignificações que a telenovela permite aos telespectadores. Há evidente reação contrária,

por exemplo, aos apelos do sexo e da violência, aspectos muito presentes nas tramas ficcionais,

que perturbam a “ordem” das famílias e da comunidade paulistana como um todo.

Ao mesmo tempo em que os entrevistados clamam por histórias verossímeis, reais, exigem

mais cuidado no que está sendo mostrado, para que não sejam utilizados argumentos apelativos

(mulheres quase desnudas, drogas, maus exemplos à sociedade). Pedem mais romantismo, mais

leveza, mas também que as narrativas não sejam “fantasiosas” demais.

Podemos perceber que as contribuições das telenovelas são bem mais expressivas que os

aspectos negativos para o público telespectador entrevistado, o que comprova a importância

desse produto ficcional na cultura paulistana. Vale lembrar que as vozes apresentadas não refletem

somente as opiniões individuais, mas ampliam nosso olhar para a população residente na cidade

de São Paulo. Os signos verbais das falas dos respondentes, como sujeitos da linguagem, são

espelhos da comunidade paulistana, porque carregam significados plurais. Percebemos que os

entrevistados foram respondendo com palavras que produzem sentidos nas reiterações e confluências

de discursos, conforme recuperamos da pesquisa para demonstrar que a organização dessas falas

é padronizada socialmente, ou seja, não podem ser entendidas como enunciados individuais. Os

signos verbais são sempre convenções coletivas, sociais, pertencentes, portanto, a todos os

falantes de uma comunidade (BENVENISTE, 1976).
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Entendemos que os enunciados dos falantes são construídos, portanto, pelo sujeito da

linguagem, quando este se manifesta e os sentidos vão se constituindo no coletivo. Como vimos

em capítulos anteriores, o sujeito é constituído “na” linguagem e não fora dela (HALL, 1999;

SOUSA, 1999). O sujeito é múltiplo, pois se organiza do social para o individual (SOUSA, 1999;

TOURAINE, 1999). Como destaca Hall (1999), o sujeito pós-moderno tem identidade plural,

descentrada, interage socialmente e só se constitui ‘sujeito’ nessa interação com o(s) outro(s).

Considerando que nossa pesquisa está voltada para os residentes na metrópole, lugar que tem por

característica a fragmentação, a ruptura, os desordenamentos, ao mesmo tempo em que estes

estão interligados, mais de forma mediada que presencial (MARTÍN-BARBERO, 1997), não podemos

desconsiderar o contexto sociocultural em que esta tese está sendo elaborada: tratamos de

sujeitos cosmopolitas, que vivem um cotidiano repleto de movimentos, mesmo quando não

acontecem deslocamentos físicos, pois pertencem a um mundo globalizado, no qual há inúmeras

possibilidades de leituras pelas diferentes vozes e reiterações anunciadas (CANEVACCI, 2004a;

JAMESON, 1996; ORTIZ, 1994, 2003; SANTOS, 2005).

Devemos lembrar que as vozes dos discursos estão sempre presentes, mesmo quando não

manifestas. Podem também ser interpretadas de diferentes maneiras, considerando os

interlocutores e o contexto extraverbal, que é dialógico, com o qual nos deparamos (BAKHTIN,

1926). Portanto, não pretendemos atribuir às análises apresentadas nesta tese uma única

possibilidade de apreensão e compreensão da metrópole paulistana. Restringimos nosso foco aos

problemas de pesquisa e pretendemos estender outros significados possíveis a futuros trabalhos

que possam ser desenvolvidos a partir desta pesquisa.

Motter (passim) recupera esse entendimento ao analisar as telenovelas como resultantes do

contexto sociocultural no qual estão inseridas. Para esta autora, não é possível dissociarmos a telenovela

brasileira do contexto em que está sendo produzida e veiculada. A dualidade realidade versus ficção

fica evidenciada e traduz-se como uma das principais características desse formato. Consideramos,

como destaca Wolton (1996: 164), que “(...) é preciso sublinhar ainda a sua importância como

‘espelho’ da sociedade, ao mesmo tempo que fator estruturador da ‘identidade’ brasileira.”

Diversos outros teóricos (Borelli, Machado, Martín-Barbero, Ortiz, Ribeiro, Sousa), que

consideramos no desenvolvimento desta tese, também já registraram a importância da telenovela

no agendamento de temas e dos debates que são apresentados, e no registro cultural das

metrópoles brasileiras, no nosso caso, em particular, da paulistana. Fica também comprovada,

pelas falas dos entrevistados, o quanto a telenovela tem servido como registro social e documental

da metrópole paulistana.

Como dissemos, a televisão é o aparelho eletrodoméstico mais presente nos domicílios

paulistanos, e a telenovela vem, em seu percurso, mantendo altos índices de audiência, haja
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vista o interesse das emissoras na produção desse formato televisivo. Em muitos lares, a assistência

ocorre de forma individualizada (há mais de um aparelho na residência), no entanto, tem servido

de base para as discussões e envolvimento social. Embora muitas das narrativas fiquem restritas

ao eixo São Paulo – Rio de Janeiro, ou seja, muito próximas do cotidiano dos respondentes, estes

almejam novos cenários geográficos, passíveis de traduzir mais conhecimentos do que aqueles a

que já estão acostumados.

Dessa forma, podemos apreciar o caráter dialógico presente na telenovela que carrega

diferentes conteúdos, para além da trama narrativa e dos núcleos que são apresentados ao longo

dos capítulos. A telenovela traduz informação e serve como forma de aquisição de conhecimentos

sobre lugares, temáticas sociais e experiências de vida.

Se as telenovelas não inovam na forma narrativa e são criticadas pelas repetidas cenas,

personagens e histórias, isso ocorre pela sua origem: carrega, dos folhetins e da literatura

romântica, o caráter maniqueísta e o aspecto melodramático, ao mesmo tempo em que incorpora

a entoação e a interpretação dos teleteatros e das radionovelas. Peculiar ao formato é a serialidade

que exige os “ganchos” (BALOGH, 2002; COSTA, 2000) e as repetições – embora, para alguns dos

entrevistados, estas sejam excessivas. Assim como recebeu influências de outros meios e de

outros formatos, a televisão e as telenovelas, em especial, também vêm influenciando diferentes

meios de comunicação, especialmente o cinema e a internet – mesmo considerando que esta

última ainda não tem tanta penetração nas cidades brasileiras.

Temos, ainda, na telenovela brasileira, outros aspectos que a distinguem dos formatos

antecessores: o papel de “espelho”, de representar os papéis e estruturas sociais vigentes na

comunidade paulistana, como foi possível apreendermos da pesquisa de campo realizada.

Daí nosso entendimento de uma autoria coletiva presente nas tramas das telenovelas brasileiras

– não é possível tomar uma delas como modelo, pois elas são assim constituídas pelas freqüentes

recuperações, para alguns teóricos, repetições; pela estrutura possibilitada pelos diferentes aparatos

tecnológicos e pelos diferentes códigos e linguagens imbricados.

Nesse aspecto, a telenovela é referência de uma coletividade, representa a memória de um

grupo, que acaba por transmitir o que está ativo na sociedade paulistana, como verificamos na

pesquisa. Daí podermos considerá-la como memória dessa sociedade, visto conservar e atualizar

constantemente as informações culturais ali presentes e reiterar os significados presentes no

imaginário dos telespectadores, que se aproximam via mediação ficcional televisiva (MARTÍN-

BARBERO, 1997).

Não buscar a compreensão da televisão e por conseqüência de seus produtos é ignorar a

construção da cultura contemporânea e de seus instrumentais, pois a telenovela é produto de
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nossa época, apresenta narrativas de nossos feitos e representa vozes coletivas – diversos co-

autores. Temos de perceber que ela nada mais é do que o reflexo de nossas práticas e, portanto,

documento de nossa época. Nossa missão é unir as pontas do novelo (ficção e realidade), como

defende Motter (2003b), e construir uma realidade diferente da retratada pelas telenovelas

brasileiras, possibilitando, assim, diferentes olhares a essa crônica do cotidiano.

Não estamos inovando quando a destacamos como produto de autoria coletiva (MOTTER,

2003a; NOGUEIRA, 2002), mas é importante recuperarmos esse entendimento para compreensão

deste produto na vida cotidiana e na cultura paulistana, mesmo sendo considerado um produto

massificado, industrial, que sofre alterações de acordo com as intempéries mercadológicas.

A pesquisa que realizamos teve parcerias e apoios. A coleta de dados que empreendemos foi

realizada após a saída de cena da Profa. Maria de Lourdes Motter, grande incentivadora e

responsável pela construção desta pesquisa. Com certeza, com sua perspicácia e conhecimentos,

faríamos muitas outras considerações a partir destes resultados, sonhados e desejados

antecipadamente durante todo nosso percurso. Deixamos, portanto, nosso registro também de

um trabalho de parceria, possibilitado pelos aportes teóricos, pela contribuição de roteiro que

Motter e demais pesquisadores do seu grupo nos permitiram delinear e pelas acolhidas que

tivemos nos momentos de maior dificuldade. Não teríamos chegado até aqui sem o esforço

incondicional dos pesquisadores que se dedicaram à coleta dos dados, nem a participação dos

entrevistados que se disponibilizaram e colaboraram. Teríamos, sim, de requerer vários sentidos,

olhares e discursos para entender a complexidade da telenovela e, assim como diria nossa saudosa

Professora Motter, descortinar novos caminhos com a certeza de ter apenas iniciado a caminhada.
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6 Fontes de Pesquisa

ISTO É SÃO PAULO
Demônios da Garoa
composição: Kazinho

Mil, quinhentos e cinqüenta e quatro,

Quando de um colégio, deu-se a fundação,

Nasceu a capital de um estado,

Desta nação.

Que seria líder das demais,

Hoje a cidade que mais cresce neste mundo,

É cidade dos arranha-céus,

Maior centro cultural,

E industrial,

No trabalho, vem e vai,

Isto é São Paulo,

Meu Brasil,

Isto é São Paulo,

Meu Brasil.

O trabalho sempre foi seu lema,

Seu ordeiro povo ser trabalhador,

Mostrou em tantas obras sua força, o seu valor,

Obras que só fazem orgulhar,

Túnel Nove de Julho,

Elevado Costa e Silva,

Ibirapuera, Parque Anhembi,

Corrida São Silvestre,

Estádio Morumbí,

E as estradas, pra rodar,

Isto é São Paulo, meu Brasil.

O seu samba hoje consciente,

Tem entrada franca, no Municipal,

E da aquele recital,

Para quem quiser apreciar,

Suas noites hoje, se aquecem com pandeiro,

Timba, cavaquinho e violão,

Depois o Carnaval, no Anhangabaú,

É samba em festa a desfilar.

Isto é São Paulo, meu Brasil...
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