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RESUMO: 
A inserção da tecnologia digital no âmbito da produção e distribuição de conteúdo de 
áudio-visual ocorrida a partir dos anos 90 e intensificada nos últimos anos, provocou 
transformações essenciais na produção de ficção em geral. A ficção televisiva seriada 
nacional e internacional também é atingida por estas modificações. O texto a seguir 
apresenta uma reflexão sobre este fenômeno, procurando, a partir de um 
levantamento das modificações e inovações ocorridas nessas relações, apontar as 
potencialidades de reconfiguração das relações entre criador, produtor e espectador, 
com ênfase na questão nacional. Os resultados mostram que a mediação tecnológica e 
suas transformações do mercado atravessam o produto e suas relações com os 
receptores em todos os sentidos, atingindo até mesmo o trabalho de criação. Tais 
modificações não podem ser compreendidas apenas no âmbito de uma 
homogeneização cultural, mas sim no avanço de relações de liberdade entre criadores 
e público. 
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Cinema e televisão 
 
Um fenômeno vem se verificando nos últimos anos, que coloca a produção de 

Hollywood em cheque: a queda da renda das bilheterias e o correspondente aumento 

do lucro com a distribuição dos filmes em DVD.4 

No que concerne às transformações tecnológicas do mercado áudio -visual, é 

possível vislumbrar, com base em estimativas, que o faturamento dos estúdios de 

Hollywood com vendas internacionais de vídeos americanos configura o espectro do 

crescimento da indústria de dados, que calcula as divisões de vídeos domésticos dos 

estúdios de Hollywood tenha atingido US$ 11,4 bilhões em receitas de atacado, do 

total de US$ 24,6 bilhões que consumidores internacionais gastaram entre compra e 
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locação de vídeos domésticos no ano passado. cinematográfica. A estimativa mais 

confiável vem da Screen Digest, companhia britânica de coleta de informações. 

Neste sentido, este faturamento respeitável obtido no exterior com a venda de 

vídeos modifica a forma pela qual a indústria do cinema é administrada. A tendência 

repercute diretamente no programa orçamentário dos filmes com grande apelo 

internacional, visto que modifica a forma através da qual os atores negociam sua 

participação nos lucros e levando estúdios a gastar milhões no combate à pirataria, 

ameaçando os lucrativos mercados em desenvolvimento e expansão.  A venda DVD’s 

nos EUA e no exterior respalda o alto investimento dos estúdios no orçamento e no 

marketing de seus filmes, já que a venda de vídeos domésticos - independente do 

resultado adquirido nas bilheterias - garante o retorno do investimento. 

Diante do panorama apresentado, a divisão dos lucros inesperados obtidos 

com a venda de DVDs no exterior configura-se como um assunto delicado entre 

negociadores trabalhistas de Hollywood. Os sindicatos de roteiristas e diretores 

recentemente fecharam um acordo para um novo contrato padrão com os estúdios, 

sem avanços diante da questão da venda de DVDs.  

Ainda na perspectiva das novas garantias de retorno de investimento que as 

empresas de conteúdo conferem ao formato DVD, faz-se necessário aludir à pesquisa 

da Adams Media Research, que concluiu que em média, um domicílio americano 

equipado com vídeo-cassete aumenta em US$ 100 ao ano seus gastos com produtos 

de vídeo quando o substitui por um aparelho de DVD. Isto significa que se os 

consumidores estrangeiros continuarem comprando aparelhos de DVD e adquirirem 

filmes em DVD ao ritmo norte-americano, os números de venda internacional de 

vídeos domésticos podem subir acentuadamente. 

Sobre esse fenômeno, Scott assinala a importância da reorganização das bases 

geográficas da produção de televisão em Hollywood. Nos anos 60, cerca de 40% da 

programação de televisão era feita por firmas locadas em Hollywood. Hoje, esta 

ocupação aumentou para 90%. Mesmo se os principais negócios da televisão 

americana permanecem situados em New York, o sul da Califórnia é hoje, 

inquestionavelmente, o coração da produção americana de televisão.  

“Programas de televisão tem uma produção relativamente barata em 
termos relativos, com a exposição em horário nobre absorvendo cerca de 2 



milhões de dólares por hora de programação, em comparação com a maioria dos 
filmes (com duas horas de duração) que custam no mínimo 75 milhões de 
dólares. Mesmo assim, a exibição dos filmes raramente se sustenta sozinha, 
necessitando de mercados secundários para cobrir os déficits eventuais. A 
exibição de televisão também tende a ancorar-se em outros setores de produção, 
mas assim como os filmes, os programas de televisão também geram produtos 
paralelos  como jogos, brinquedos , CDs e entre outros.”(Scott, 2004: 186)  

 

Segundo o autor, o impacto da tecnologia digital reforça o processo de 

desregulamentação que ativa essa flexibilização da produção e difusão do conteúdo 

em diferentes formas de produto, funcionando como marketing, mais do que como 

entretenimento. O resultado geral é uma espantosa expansão do número de canais de 

distribuição desde os anos 70 e a conseqüente integração vertical da indústria de 

ficção envolvendo cinema e televisão. Esta integração tende a, num futuro breve, 

balançar o equilíbrio das grandes corporações, forçando a todos os envolvidos a 

ampliar o leque da diversidade de influências apresentando maior possibilidade de 

opções e criatividade e de participação de diferentes setores culturais nessa produção. 

Tendo ciência de tamanhas inovações no campo das técnicas e das 

implicações diretas no mundo social, podemos garantir a estreita relação entre 

tecnologia e cultura. O distanciamento da compreensão dessa senda comum incorre 

em interpretações falhas ou mesmo simplistas de nossa modernidade. A tecnocultura 

aparece como objeto complexo que se renova incessantemente, apontando, por um 

lado, com a tendência à refuncionalização da ficção, que de entretenimento passa a 

marketing comercial, e por outro, para a demo cratização no nível da criação. 

No Brasil o poder no mercado de áudio-visual é tradicionalmente centralizado 

em mãos de algumas famílias, sendo a produção mais lucrativa a de televisão, 

centrada nos estados centrais do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo Brittos e 

Bolaño, desde 1988 nosso mercado conta com televisões por assinatura concorrentes 

à Globo, como a editora nacional Abril e corporações transnacionais como a Warner 

e a Sony. Mas a Globo ainda detém a liderança também nesse mercado, avançando 

igualmente sobre os negócios de Internet e cinema. A integração da indústria cultural 

nacional traz talvez, os mesmos bons auspícios que aos Estados Unidos, mas em um 

prazo muito mais longo, já que a desregulamentação no Brasil acaba favorecendo, 



pelo menos no nível da participação de empresas de publicidade e anunciantes, uma 

centralização ainda maior do poder de difusão. 

O mesmo não pode ser dito do setor da audiência. Nesse, os críticos mais 

ferozes da rede Globo são obrigados a reconhecer que: 

 

 “o próprio avanço tecnológico atual, a serviço, em princípio dos 
interesses hegemônicos, abre perspectivas de mudança, pois a evolução do 
mercado tem levado ao incremento do número de opções de lazer pago...Na TV, 
a quantidade de canais foi ampliada sensivelmente nos últimos anos (e a) TV 
digital, como plataforma tecnológica, apresenta também um potencial de 
democratização da comunicação”. (Brittos e Bolaño,2005:14) 

 
 Desta forma, há temas que se intercalam quando se pretende descrever as 

transformações tecnológicas que redefinem a forma de difusão da ficção, como por 

exemplo a emergência da televisão paga e da chamada TV digital; o filão do DVD 

para empresas de conteúdo.     

Poderia começar elucidando em que consiste a composição daquilo que 

chamam de TV digital. Trata-se, de forma telegráfica, de um novo formato que 

permite novos horizontes no processo de difusão televisiva. 

Na década de 90, ainda que timidamente, a TV digital aparece e promete se 

lançar como futuro da televisão mundial. A TV digital se funda num sistema de 

transmissão, recepção e processamento de sinais de alta definição, em formato digital, 

que podem ser enviados por meio de satélite, microondas, cabos e terrestre. Além 

disso, poderíamos citar os opcionais da escolha da programação pelo telespectador e 

o acesso à internet (hoje, redes já desenvolvem programação específica para serem 

assistidas na web, oferecendo uma maior interatividade. Vale ressaltar que essa 

abertura vem trazendo consigo os anunciantes ao mesmo tempo).  

Como se percebe, o instrumental conformativo dessa inovação aponta num 

sentido que prima o ventilar de “valores democráticos”. Com recorrência, as 

programações de rede nacional não abarcam a pluralidade do telespectador. Trata-se 

de blocos fechados que homogeneízam as informações em vitrine.  

No caso do Brasil, a emergência da TV digital traz consigo uma série de 

nuanças políticas. Desta forma, irrompe uma discus são sobre qual modelo a ser 

adotado, ou mesmo sobre a possibilidade de criação de um modelo genuinamente 



nacional. Como referências extra-nacionais poderíamos observar o modelo 

estadunidense, o formato europeu, como ainda as experiências japonesas e o embrião 

chinês. 

Cada padrão tem sua especificidade que se justifica por si mesma. O modelo 

americano prima pela alta qualidade da imagem. O europeu, pela interação entre 

telespectador e emissora. O japonês, pela facilidade no uso da imagem em aparelhos 

móveis, como celulares, além de ter um sistema de transmissão robusto, adequado ao 

terreno acidentado de algumas cidades do país. Com este último argumento, entre 

outros, a Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão divulgou a sua preferência 

pelo padrão japonês de televisão de alta definição. 5  

É bem verdade que essas discussões não se justificam sob a égide das 

benesses da sociedade, mas esbarram nos chamados lobbys que incitam a 

concentração da informação. No entanto, encontramos justificativas ideais quando 

ressoam como projeto que promove a inclusão social da sociedade.   

Indubitavelmente a TV digital trará uma nova tecnologia e possibilitará 

inúmeras alternativas à mídia brasileira. A escolha dependerá de um conjunto 

iniciativas por parte dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos 

estudiosos das áreas afins, daqueles que projetam a inovação, e, em maior proporção 

dos que regulam esse âmbito. A TV digital precisa ser abordada como um 

instrumental tecnológico que, além de relações de mercado, consistirá em 

extraordinárias potencialidades culturais que devem ser tratadas com a mesma 

atenção atribuída aos aspectos tecnológicos e industriais do projeto. Para Lawrence 

Lessig 6, a tecnologia digital fará uma coisa importante: democratizar a maneira como 

a cultura é produzida e compartilhada. Ainda estabelece uma condicional: se a lei 
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permitir, um universo ainda maior de criadores será capaz de usar as ferramentas da 

tecnologia digital para criar e utilizar a internet para compartilhar.  

Neste sentido, poderia apontar a possibilidade de re-equilíbrio de poder no 

mercado audiovisual, visto que os antigos monopólios passam a ser ameaçados por 

forças outras que passariam a agir e operar também nesse espaço de difusão de 

mensagens. Como figuração desta idé ia poderia citar o caso da Rede Globo de 

Televisão que vem gradativamente sendo ameaçada por outras emissoras de menor 

porte (Record, Band, Rede TV) por um produto de ficção (telenovela) que em tempos 

recentes era de domínio exclusivo. 

Ainda dentro desta lógica tecnocultural, poderíamos questionar que noção de 

cultura é essa veiculada com essa redefinição de tempo e espaço, de “desencaixes”, 

de uma “liquidez” nunca vista outrora. Projeções últimas da modernidade. Projeto 

pós-moderno. A questão subjacente é: A quem pertence a cultura quando a noção de 

produto cultural cada vez esta menos relacionada a um suporte físico? Qual é o 

formato final dos bens culturais, quando qualquer música, filme ou imagem você 

pode “quebrar, colar, jogar fora, reproduzir, queimar”. O sujeito é dotado da 

faculdade de atuação e configuração do produto final. Cria-se a possibilidade do 

sujeito intervir significativamente naquele mundo fechado de tempos recentes. Para 

Bauman, fazemos cada vez mais o uso instantâneo das coisas.  

Tendo em vista essa re-configuração do mundo cultural, a perspectiva 

unidirecional e hermética proposta por Adorno passa a ser relativizada. A visão 

pessimista na qual o sujeito não tem espaço para intervir, de um sujeito passivo, 

alienado e não negociante frente às mensagens em vitrine difusa por Adorno, passa a 

não atender satisfatoriamente essas projeções últimas da modernidade.  

      

As telenovelas nacionais 

 

     As transformações no mercado de áudio-visual são uma mediação importante na 

relação entre emissor e receptor. Barbero e Thompson reforçaram essa idéia, que 

pode ser aplicada ao caso das telenovelas no Brasil.  



     A telenovela sempre foi um dos três elementos essenciais à sustentação da 

audiência quase totalizante da Rede Globo que, segundo Borelli são a 

teledramaturgia, as variedades e o telejornalismo.(2005) Na rede Globo, as novelas 

fazem parte do horário nobre, aquele que arrecada maiores verbas publicitárias. 

Desde 1965, ano de entrada das novelas na grade de programação da emissora, elas 

tem sido responsáveis pela maior quantidade de arrecadação de verba publicitária da 

empresa, e seu consequente domínio do mercado interno de ficção televisiva, tanto no 

que concerne ao espaço vendido aos anunciantes e agências de publicidade, quanto 

aos índices de audiência, devido à criação e sustentação através do tempo, do 

chamado padrão Globo de qualidade que permite à empresa concorrer com empresas 

do primeiro mundo no mercado internacional. Por tudo isso, no âmbito de uma 

pesquisa de recepção como aquela da qual faz parte esse estudo, é imprescindível 

pergunta: como as reordenações do mercado de áudio -visual atingem a telenovela 

nacional ? 

1. A primeira forte vertente da evolução tecnológica do setor, atua no sentido de uma 

ampliação da expansão indústria nacional de teledramaturgia, com a ampliação do 

seu espectro de ação. O fenômeno da exportação de novelas é conhecido desde os 

anos 80, embora inicialmente ele tenha sido concentrado pela Globo, hoje outras 

emissoras também são exportadoras do produto. As novelas representam hoje, o 

principal produto de exportação do mercado audiovisual no Brasil, se sobrepondo 

inclusive à indústria cinematográfica e publicitária. Como analisa o presidente da 

rede Record, Alexandre Raposo, em entrevista concedida à TV Latina. Ele enfatiza 

que os investimentos aumentaram nas produções de telenovelas do canal, tendo em 

vista o mercado internacional. 

     Por isso as telenovelas, em todas as redes, têm sofrido algumas mudanças de 

formato, tendo em vista um novo público alvo que vem se consolidando no exterior, 

no sentido de uma “universalização” dos temas, para atender o objetivo de agradar o 

público nacional e de outros países que já são compradores comuns deste tipo de 

produto. A rede Globo lidera o mercado das televisões abertas, chegando a exibir uma 

novela em 84 países, como foi o caso de Terra Nostra.A tendência é o aumento deste 



fluxo de negócios. Vale-Tudo, por exemplo, teve uma versão espanhola que foi 

produzida no Brasil por um canal espanhol. 

     Outras emissoras, como a Record e Rede TV, começam a figurar entre as 

principais concorrentes neste mercado de exportação. A Record vendeu o remake de 

“A Escrava Isaura” para a Venezuela, o Equador e Portugal, e deve fechar com 

outros seis países. A rede TV vendeu o “Teste de Fidelidade” para Portugal, negocia 

o programa com a Itália e pretende vender ainda um programa infantil e um 

humorístico. Tem ocorrido uma investida destas redes abertas na ficção nacional, de 

forma que são oferecidas alternativas ao padrão da Globo no que diz respeito a 

roteiros, cenários, elenco, etc. (Bartolomei, 2005) 

     A partir deste contexto se forma um novo cenário de concorrência por audiência, 

já que outras redes passam a investir na produção e execução de telenovelas. Como a 

Record, que depois de ter comprado os estúdios que pertenciam a Renato Aragão e 

também boa parte do elenco de atores da concorrente Globo, obteve bons resultados 

de audiência com novelas como “A Escrava Isaura”. A rede TV que também teve um 

crescimento de audiência em suas novelas, diz que não pretende competir com a 

Globo, pelo menos não nos mesmos horários e nem nos mesmos formatos. Portanto, 

estas novas redes que entram agora na concorrência pela exportação de telenovelas, já 

estavam na briga pela audiência e têm justificado seus esforços, com o crescimento 

gradativo de suas audiências. (Bartolomei, idem) 

     A questão da produção de novelas para o mercado externo não se limita à questão 

econômica, mas tem colaborado na geração de um debate internacional mais amplo 

sobre autonomia cultural dos respectivos países. Pelo fato de ser um exportador de 

telenovelas, o Brasil passa a poder participar deste debate. Desde outubro de 2003 os 

190 países que compõem a Unesco vêm trabalhando num tratado que tem em vista, 

entre outras questões, a promoção da diversidade cultural através da exportação de 

conteúdos culturais e expressões artísticas destes países. Este tratado, provisoriamente 

conhecido como: Convenção para a Proteção da Diversidade de Conteúdos Culturais 

e Expressão Artística, voltou a ser discutido na última reunião da Unesco em 

fevereiro de 2005. As opiniões estão polarizadas, entre aqueles que querem que os 

governos possam proteger suas culturas contra a concorrência externa, como a França 



e o Canadá, e aqueles que entendem que a  diversidade cultural floresce melhor na 

economia globalizada, como é o caso dos Estados Unidos.(Leite e Riding, 2005) 

     A discussão vai além da questão cultural porque envolve interesses econômicos e 

políticos. Ocorreu por exemplo, uma espécie de “exceção cultural” para a França na 

última rodada de liberalização do comércio mundial, a França foi o único país que 

obteve autorização para a adoção de medidas protecionistas para a sua cultura. Agora 

a França e o Canadá querem proteger suas culturas inclusive das regras de livre 

comércio, impostas pela OMC. Os Estados Unidos, por sua vez, temem o surgimento 

de novas restrições ao intercâmbio cultural, visto que, representa hoje o maior 

exportador de filmes, programas de TV e outras formas de conteúdo audiovisual. 

     O tratado defende entre outros pontos, o livre fluxo de idéias em forma de palavras 

e  imagens e o fato de que os bens culturais não devem ser tratados como bens de 

consumo e mercadorias comuns. A batalha é liderada por França, e Canadá, apoiados 

pela China, países africanos e boa parte da América Latina, de um lado, ainda que o 

Brasil, Venezuela e México pretendam continuar a exportar novelas, e por outro os 

Estados Unidos como apoio do Japão, em virtude da indústria de filmes de animação, 

e da Índia em função de sua indústria cinematográfica. (idem)  

    O Brasil adota uma posição mediana desse debate. Segundo o nosso embaixador 

Edgar Telles Ribeiro, o Brasil não tem interesse numa convenção radical, pois poderá 

se beneficiar da entrada em certos mercados no futuro. O Brasil tem um mercado de 

exportação de programação televisiva e cinematográfica promovida pelo governo em 

conjunto com a APEX (Agência de Promoção de Exportação), ligada ao Ministério 

do Desenvolvimento, que está em crescimento. A rede Globo, por exemplo, vendeu 

aproximadamente 26 mil horas de programação no ano de 2004 e mantém um canal 

internacional que atinge 1,8 milhões de casas no mundo inteiro. Mas as empresas de 

comunicação no Brasil tem que ter 70% de capital nacional, e portanto, ficam de certa 

forma presas ao país. Diferente das gravadoras, por exemplo, que tem isenção do 

ICMS e das produtoras de cinema que recebem fomento do governo. Em virtude de 

questões como esta é que o Brasil adota uma posição intermediária no debate.(idem) 

 

 



2. A segunda conseqüência a ser assinalada é a verticalização da produção de ficção, 

semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, mas ao contrário. Naquele país  o 

cinema começou como o carro chefe da produção, passando recentemente a obter 

lucros associando-se à televisão. No Brasil o carro chefe é a Globo que passa, 

recentemente, a ser o principal financiador de cinema. Esta verticalização dá origem a 

uma série de novos formatos que mesclam tecnologia e conteúdo de cinema e de 

televisão, e se transformam em produtos híbridos que podem ser distribuídos tanto 

pelo cinema quanto pela televisão. Desta forma a verticalização no Brasil vem 

fortalecer o cinema nacional.  

     Alguns dos fenômenos mais importantes na produção das telenovelas 

desencadeados pela verticalização são a expansão das séries televisivas, a adaptação 

do cinema para as séries, o cinema inspirado na produção televisiva, e a distribuição 

de novelas por Internet.  

     As séries representam um importante produto para o mercado audiovisual hoje no 

Brasil, pois diferentemente das telenovelas elas possuem uma possibilidade maior de 

variar e ousar no que concerne à linguagem, formato e horários, já que se dirigem a 

um público mais específico. O sucesso constante das séries gerou novas formas de 

produção como por exemplo o que consiste em selecionar alguns programas 

propostos por autores que tenham idéias originais e fazer reuniões com realizadores 

durante dois dias em hotel. A partir desta espécie de laboratório são decididas as 

novas atrações no horário. Assim nasceram “Quem vai ficar com Mário” , “Correndo 

atrás” e “Os Amadores”, séries apresentadas na Globo durante o ano de 2005 e 2006. 

Trata-se de programas humorísticos que custam até três vezes menos do que séries de 

ação , e tem  uma audiência garantida. 

A adaptação do cinema para a televisão é feita através de formas inovadoras de 

gravação e montage m como nos explica Yvana F. Brito (2004). Segundo a autora, as 

minisséries a Invenção do Brasil (2000) e O Auto da Compadecida (1999) produzidas 

por Guel Arraes para a TV e para o cinema, dão origem a uma nova lógica de 

produção no mercado audiovisual brasileiro, pois não foram feitas modificações 

estruturais na passagem de um veículo para outro. Estes produtos foram pensados 

desde o mo mento de sua criação com o intuito de circular entre os meios, através da 



construção em formato “2 em 1”. Este formato consiste na montagem das cenas em 

módulos independentes, alguns principais e estruturais que contam o essencial da 

história e outros acessórios, que servem para complementar esta história central, 

assim como para estendê- la, se for necessário. O formato de módulos permite uma 

maior flexibilidade na reordenação das sequências, possibilitando o acréscimo ou 

exclusão de partes da história, sem prejuízo do fio condutor principal da história. 

     O cinema nacional, devido a suas relações mais íntimas com a produção de 

teledramaturgia, passa a desenvolver um corpo de autores, diretores e atores comuns, 

que circulam de um veículo para outro. Histórias elaboradas para fazerem sucesso na 

televisão são transformadas em filmes, o que às vezes dá a sensação de dejá vu por 

parte do público, mas que continua garantindo a audiência baseada no já conhecido 

que garante a satisfação do consumo. 

     Estes fatos apontam para uma tendência a uma diminuição da força da Globo na 

produção teledramatúrgica e para uma futura flexibilização da sua hegemonia no 

setor, pelo menos no que diz respeito à audiência. A formação de bancos de autores, a 

compra de estúdios, a necessidade da Globo de substituir seus contratos por contratos 

de longo prazo com os autores (que são os grandes responsáveis pelo sucesso das 

novelas), o aumento da competição pela audiência interna e pelo mercado de 

exportação são indicadores importantes desta tendência. 

     Pode-se dizer que a globalização atinge a própria criação teledramatúrgica e a 

própria forma tradicional de narrativa característica do gênero. Tem lugar uma série 

de transformações na atividade de produção de teledramaturgia, acompanhada por 

uma reordenação das relações de trabalho dentro do próprio campo profissional. Este 

campo, hoje, no Brasil vive um ritmo de transformações inédito em sua história. Em 

primeiro lugar ocorre a movimentação muito maior de atores, autores e personagens 

entre diferentes histórias, formatos e até gêneros. O nível de interatividade com o 

público tende a aumentar, fortalecendo a troca através dos índices de audiência. 

Aumenta também o número geral de pessoas envolvidas na criação e produção da 

telenovela, na mesma proporção em que aumenta o capital investido. 

No âmbito da criação a conseqüência é a expansão das novelas em um número maior 

de capítulos para exibição, um aumento da flexibilidade nas narrativas, que se 



distanciam paulatinamente dos romances literários, de forma que o melodrama recua, 

em algumas novelas, como as de Gloria Perez, por exemplo, para dar mais espaço às 

tramas secundárias que tratam de temas da atualidade. 

O número de tramas secundárias adota uma tendência de crescimento, conforme 

assinala Balogh (2001), como também o entrecruzamento entre a narrativa 

teledramatúrgica e outros gêneros. É importante assinalar, também o crescimento da 

importância do tratamento de questões culturais internacionais no horário nobre, na 

Globo, como investimento no mercado internacional. 

     Por último, é necessário assinalar a detecção dos sintomas preliminares de uma 

queda da resistência do mundo acadêmico em relação ao caráter social das novelas, 

que pode ser avaliado pelo aumento do número de publicações a respeito tanto no 

campo das ciências da comunicação como no campo da ciências humanas e sociais, 

reconhecendo a importância de se estudar as telenovelas para se entender a cultura 

brasileira, sobretudo as permanências e mudanças nas formas de representar a sua 

sociedade. 
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