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Resumo 
Surpreendemos como a ficção seriada brasileira contribui para a compreensão de identidades culturais 
que se articulam na fronteira Brasil-Argentina. Compomos uma amostra qualitativa de 60 brasileiros e 
argentinos -descendentes de etnias diversas e pertencentes ás camadas médias- a fim de entender como 
o consumo cultural comum, principalmente de telenovelas brasileiras, participa das tensões entre essas 
diferentes estruturas de significado. Em seguida, delimitamos 12 famílias, ás quais exibimos trechos da 
minissérie A Casa das Sete Mulheres a fim de entender como gaúchos e gauchos se viram 
representados na televisão. Construímos os dados com diário de campo,  observação participante,  
entrevista semi-estruturada e entrevista projetiva, proposta pela Antropologia Visual. Confirmamos 
que há uma tendência de desregionalização naquela fronteira e que, nesse quadro, a ficção brasileira 
aproxima brasileiros e argentinos, diferentemente do jornalismo produzido pelas redes nacionais.  
Palavras-chave: mediações culturais; etnicidade; fronteira Brasil-Argentina; telenovela brasileira; A 
Casa das Sete Mulheres. 
 
Introdução 
 Na teia de significados tecida pelos sujeitos que vivem  entre argentinidades e brasilidades; o 

regionalismo; a diversidade étnica  e outras mediações culturais (Martín-Barbero, 1987), a telenovela 

brasileira e a minissérie A Casa das Sete Mulheres revelaram-se incorporadas ao cotidiano e ás 

memórias de comunidades de fronteira que vivem entre-lugares (Bhabha, 2005). Ás margens do Rio 

Uruguai, onde separam-se Brasil e Argentina, encontramos os habitantes das cidades de Urugua iana 

(BR) e Paso de Los Libres (AR) consumindo as mesmas ficções seriadas. Essa condição tem haver 

com a Globalização e a Localização, idéias perfiladas com o nosso tempo, de fato, estruturais. Lançar 

o nosso olhar nessa direção  implica nos debruçarmos sobre o ambivalente (Bauman, 1994).  

  É possível ver na fronteira uma amostra da globalização que, ao transformar economicamente 

uma localidade, interfere no seu perfil.  Em função de sua condição de fronteira, a região tornou-se 

rota de migrações em busca de oportunidades. Por isso, consideramos a diversidade étnica (Poutignat, 

1998) de famílias de camadas médias um traço identificatório da população da amostra. Trabalhamos 

com os grupos étnicos que se autodenominaram: índios-espanhóis-portugueses; negros; italianos, 

alemães e franceses; judeus; árabes e orientais (japoneses, taiwaneses e coreanos). 

 Apostamos na observação participante, conforme Lopes (2002) e Haguette (1992), para 

estudar o cotidiano. O diário de campo nos serviu como memória das situações vividas. Utilizamos 

a entrevista do tipo semi-estruturada com 60 fronteiriços, seguindo o modelo de Thiollent (1980), 

combinamos com o recurso da história oral (Portelli, 1997). Fizemos também um diálogo com a 

Antropologia Visual, seguindo o modelo de Collier (1973) ao utilizar a entrevista projetiva na 

segunda fase da pesquisa, com 12 famílias. 

                                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Ficção Seriada, do VI Encontro  dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Roberta Brandalise é mestre em Comunicação da Universidade de São Paulo (USP) e jornalista formada pela Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). E-mail: betalise@terra.com.br 
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Apropriações de telenovelas brasileiras 

 Nas apropriações que a nossa amostra3 faz das telenovelas brasileiras, identificamos quais as 

mediações que medeiam os usos e as reelaborações de sentido em curso.  Demonstramos que os 

produtos simbólicos podem  ser eles mesmos uma mediação, servindo como objeto de identificação e 

alteridade quando o ser humano se apropria deles e os coloca em diálogo com a memória, com a sua 

identidade étnica, com a sua escolaridade e com as tradições de sua região e nação. Por sua vez, 

também a cotidianidade, a etnicidade, a escolaridade, os regionalismos e nacionalismos medeiam os 

processos de reelaboração de significados. Demonstramos que essas mediações colaboram, em 

alguma medida, orientando os usos desses produtos simbólicos.   

 Há um sentimento de gauchismo muito forte em espanhóis-portugueses-índios muitos são 

até membros de CTGs, eles lembram da menina Íris de Laços de família. Gostavam muito de O Rei 

do Gado, apesar de não ser da região, afirmam que as coisas do campo são as mesmas.   A 

apropriação das músicas sertanejas são mediadas pela identidade regional e evocam a memória do 

campo. O uso da personagem Íris é mediado pela questão da escola e tem mais haver com as 

rivalidades internas entre as regiões do Brasil, os gaúchos que falaram sobre isso discordam de sua 

representação na TV, como se não tivessem acesso á informação e dependessem do eixo Rio- 

São Paulo até para fazer suas escolhas, como se não fossem civilizados: “Tinha aquela menina que 

todos achavam insuportável, a Íris, em Laços de Família. mas, no geral, a imagem da guria era muito ruim, 

muito estereotipada, parece que os gaúchos são todos bacudos mesmo” (Maria de Lourdes Repiso, Brasil). Há 

muitos proprietários de terras nesse filão étnico, então as tradições da lida com a terra e a questão da 

propriedade rural chamam a atenção deles, o que foi o caso da abordagem que O Rei do Gado deu ao 

Movimento dos Sem Terra, o MST. A apropriação da questão da terra e do MST é mediada pela 

história de vida e pela identidade regional comum entre eles: “Teve toda aquela discussão sobre invasões 

                                                                 
3 Amostra entrevistada: Índios-portugueses-espanhóis: no Brasil, Maria Luiza Ormazabal, Maria de Lourdes Repiso, Sólon Brandi de 

Sastre,  Fernanda Símon e  Antônio Fernandes Dias; na Argentina, Graciela Camacho,  Pablo Benitez, Carmem Cegovia,  Juan García e 

Facundo Gamarra. Negros: no Brasil, Gil Escobano dos Santos, Noemi de Oliveira Santos, Alexandre Santos e Fernanda Santos; na 

Argentina, José Maria de Souza,  Leda Alves de Souza, Jorge Carvalho e Ciro de Oliveira. Italianos, alemães  e franceses: no Brasil,  

alemães Roberto Schimitz e Roberta Schimitz e na Argentina, Héctor Kuhn e Maria Hirsch; entre os italianos, no Brasil, José Roberto 

Comiz, José Vanoli Machado Nunes e Roberto Mascia e na Argentina, Emilio Capovila, Alberto Finozzi e Alejandra Rigoni;  entre os 

descendentes de franceses, no Brasil, Hermínio Ranquetat e Julia Grimaux e  na Argentina, Amanda Ducret e Alfonso Leclerc. 

Judeus: no Brasil, Telmo Sauslicks Sautz e Ibrahim Sautz; na Argentina, Liliana Zdanowicz e Lorenzo Schmunk. Árabes: no Brasil, 

Ismael Baklizi, Amina Farah Mahmud, Mahuan Farah Mahmud e Soraia Farah Mahmud; na Argentina, Soraia Abraham e Zoraide 

Aballay Ayala.  Orientais: entrevistamos japoneses, taiwaneses e coreanos., entre os japoneses, do lado brasileiro,  Kochi Masamichi, 

Myuke Masamichi e Rafael Masamichi e do lado argentino, Adrián Yacuzzi.; entre os taiwaneses, do lado brasileiro,  Lin Shung, Lin 

Fang, Lin Ho e Lin Chang e do lado argentino, Jong Dae e Sung Tae.; entrevistamos os coreanos  Kim Zhu e Kim Jiang, no Brasil,  e  

Lang Kuomin e Tang King, na Argentina. Casais mistos: no Brasil, é composto por um argentino, descendente de italianos, Jorge 

Heftalia Alvarez Alori e uma  brasileira, descendente de  índios-portugueses-espanhóis, Eva Soares Alvarez Alori.  Do lado argentino, 

há um  brasileiro descendente de italianos, Marcelo Cagliari, casado com uma argentina descendente de espanhóis, Lúcia Etcheverria 

Saavedra Cagliari.  
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de terra em O Rei do Gado, eu sou contra, mas tinha um personagem que morreu e disse: -Terra, é sempre 

terra. Eu nunca esqueci porque é preciso dar valor á terra” (Pablo Benitez, Argentina). 

 Os descendentes de índios-portugueses-espanhóis do Brasil e da Argentina estão entre os que 

mais convivem entre si e, também, entre os que mais se acham parecidos e, em seguida,  demarcam 

diferenças entre si. Entre os usos que os librenhos fazem das telenovelas, está a demarcação de 

fronteiras simbólicas entre os povos, é a identidade nacional que medeia os usos que os librenhos 

fazem da ficção televisiva. Por outro lado, também a telenovela, enquanto mediação videotecnológica 

ganha a concorrência com o cotidiano fronteiriço na construção das representações dos librenhos 

acerca da mulher,  dos jovens e da família brasileira: “Nós somos todos gaúchos, somos o mesmo povo 

aqui na fronteira, mas a família brasileira é muito diferente da nossa, aqui eu nunca vi uma filha paquerando o 

namorado ou marido da mãe, um absurdo isso” (Facundo Gamarra, Argentina). Os uruguaianenses dessa 

etnia, deixam claro que as telenovelas brasileiras pautam diálogos entre os fronteiriços em solo 

brasileiro. Nesse eixo étnico as telenovelas geram sociabilidades cotidianas porque pautam diálogos 

entre brasileiros e argentinos: “Eu sempre encontro umas argentinas na banca de jornal, em frente de casa. Eu 

sento para tomar mate na calçada e elas estão comprando revistas, Tititi  e Chega Mais, elas adoram essas 

revistas que contam o que vai acontecer nas novelas. Daí elas já vão tomando um mate comigo e a gente fica 

fofocando sobre a vida dos personagens” (Fernanda Símon, Brasil). 

 Enfatizamos que todos os negros de nossa mostra são brasileiros, só que metade deles mora em 

Libres, metade em Uruguaiana.Os negros de Uruguaiana começaram seus depoimentos dizendo que 

não se viam representados nas telenovelas, mas em seguida lembram do Feitosa, um personagem da 

novela América. Lembram do carnaval, dos sambistas que povoam as novelas e dos escravos das 

novelas de época como A Escrava Isaura e  Força de um Desejo.  Há muita identificação com a Xica 

da Silva. Há ressentimentos pelo predomínio das representações do negro em papéis subalternos na 

ficção, mas o mais corriqueiro nos depoimentos dos negros que vivem em Uruguaiana é a identificação 

com a tradição do samba e da fortaleza de espírito de sua etnia: “A fortaleza da mulher brasileira vem do 

sangue negro, a raça, a esperteza, a coragem de quem já passou por tantas. Você vê Xica da Silva? No SBT?” 

(Noemia dos Santos, Brasil); “Não lembro de negros como personagens principais, geralmente estão 

organizando o carnaval ou numa roda de pagode. A não ser quando contam a história da escravidão. Aqui em 

casa todo mundo assistiu A Escrava Isaura e agora tem essa que reprisa de tarde, Força de um Desejo” 

(Alexandre  Santos, Brasil). Percebemos que os negros que residem no Brasil vêem a sua representação 

na telenovela de maneira mais positiva do que os negros que vivem na Argentina.  Em Libres, o 

consumo comum de telenovela não gera desavenças, mas revela os preconceitos no cotidiano, ou seja, 

não é a telenovela que gera as tensões, mas os preconceitos que vem á tona nos usos e nas apropriações 

que se fazem dela nos diálogos cotidianos. Além disso, o olhar dos argentinos sobre a representação do 

negro na telenovela brasileira medeia as representações que os próprios negros que moram na 

Argentina  constroem sobre a sua representação na televisão. 

  As tensões se explicitam nos diversos depoimentos sobre a personagem negra e preconceituosa 
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Latoya, de a Lua  me disse. Também foi alvo de polêmicas o personagem Jefferson, negro e 

homossexual, de A próxima Vítima. Por fim, o fotógrafo de Celebridades, representado por um ator 

negro, leva a reflexões sobre os vários papéis de motoristas, cozinheiras e jogadores de búzios 

protagonizados por negros nas novelas. Essas tensões e reflexões ocorrem na Argentina, entre os 

negros no cotidiano: “Quem me chamou a atenção para isso foram os argentinos  aqui de Libres, tem pessoas 

com quem a gente convive nos ensaios de bateria. Um deles me perguntou: - No Brasil. Metade da população é 

negra? Eu disse que sim, não aqui no sul, mas no geral sim. E ele continuou, disse: Mas então porque nas 

novelas eu só vejo vocês trabalhando como motorista ou empregada, ou pior como macumbeiros. Primeiro eu 

achei que não era bem assim, lembrei do fotógrafo de Celebridades, depois eu me dei conta que ele tinha razão” 

(José Maria de Souza, Argentina); “Tu acreditas que perguntaram como era ser gay, negro e brasileiro e morar 

na Argentina? Eu não sou gay. E negro e brasileiro eu sou com muito orgulho. Aí os caras remendaram, 

disseram que achavam que eu era parecido com o Jefferson, de A Próxima Vítima” (Jorge Carvalho, Argentina). 

 Ao analisar as representações dos negros fronteiriços, entendemos que os argentinos 

apropriam-se da telenovela que consomem para aproximar-se dos negros brasileiros que vivem em 

Paso de los Libres e, nesse movimento cotidiano ora revelam-se preconceitos, ora colabora-se para a 

formação de um pensamento crítico dos negros brasileiros que vivem em Libres. Nessas interações 

sociais, parece que a identidade étnica identidade nacional, no caso desses depoimentos há indícios 

que os argentinos vêem os negros como sendo os brasileiros.Também os negros que vivem no Brasil 

confundem com freqüência sua identidade étnica com a identidade nacional. Salientamos que o 

cotidiano fronteiriço e a etnicidade orientam as apropriações feitas por esses entrevistados, ficam 

claras as tensões entre as identidades nacionais permeando os usos que se faz da telenovela. 

 Do trio alemães, italianos e franceses, ressaltamos que são os franceses brasileiros que 

melhor se dão com os argentinos e são os franceses argentinos que melhor se dão com os brasileiros, 

eles tem melhores representações uns dos outros em função de trabalharem para empresas grandes, 

favorecidas pelo Mercosul, são os mais entusiastas da integração. Esse contexto, medeia os usos que 

fazem das telenovelas, na interação social por exemplo, há também um repertório comum que orienta 

as apropriações: “Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval...é a música de uma novela brasileira, eu nunca 

esqueci das lições daquela novela. Quando tenho muitos problemas no trabalho eu fico cantarolando, um 

conhecido despachante argentino ficou cur ioso, eu expliquei que era da novela Pecado Capital, ele disse que 

conhecia a história e aderiu a minha terapia anti-stress” (Alfonso Leclerc, Argentina).  Também a etnicidade 

medeia as apropriações que os descendentes de franceses fazem das telenovelas brasileiras. Nas 

novelas, os franceses se sentem representados, geralmente como educadores ou ligados a cabarés e  á 

música: “As mulheres francesas são um patrimônio da humanidade. As melhores cortesãs, dançarinas de cabaré 

ou não, elas animam os filmes e as novelas” (Hermínio Ranquetat, Brasil) 

 Os italianos se vêem retratados em novelas ambientadas na Lapa carioca, no Bixiga paulistano 

e, principalmente, quando é contada a história dos imigrantes como aconteceu em Terra Nostra e 

Esperança. As apropriações deles são orientadas pelas identidades étnicas e pela memória, a história de 



 

 
5 

suas famílias: “Nós estamos em todas as novelas. A imigração foi muito bem representada na Terra Nostra, na 

Esperança, nossos avós e bisavós construíram esse país.  Lá em casa, assistíamos juntos” (Roberto Mascia, 

Brasil); “A Argentina, como vocês, recebeu muitos italianos. Acho bonita a homenagem do Brasil aos 

imigrantes em Terra Nostra. Minha família se identificou com o Mateo e a Juliana porque nossos antepassados 

também vieram de navio para a Argentina” (Alberto Finozzi, Argentina). No caso dos italianos, há uma 

característica que eles consideram “coisa de carcamano”, própria de sua identidade étnica, a 

preocupação com os rendimentos de seu trabalho, com o progresso, com a prosperidade. Essa 

característica também orienta a apropriação que os descendentes de italianos fazem das telenovelas:: 

“Sempre me pergunto como alguém pode enriquecer tornando-se a Rainha da Sucata, só no Brasil mesmo, é a 

terra das oportunidades” (Alejandra Rigoni, Argentina); “Em Fera Ferida, o Lima Duarte tinha um baú de ouro 

em pó, sempre quis achar aquele baú” (José Roberto Comiz, Brasil). 

  Os alemães também se sentem representados em novelas que contam as dificuldades dos 

imigrantes, mesmo que não  estejam falando especificamente deles. Nesse caso, há a identificação 

com as histórias de vida, com a memória de um povo que sobreviveu de forma semelhante a 

determinados momentos da história. Ainda assim, é possível notar um certo ressentimento pela 

escassa representação dessa etnia nas novelas. Por parte dos argentinos, ainda há a representação de 

que através da novela o brasileiro preserva a memória de seu povo, coisa que acreditam não ser feita 

pelos seus compatriotas: “Os alemães  são imigrantes trabalhadores, a história dos imigrantes sempre 

aparece nas novelas brasileiras. O brasileiro preserva muito a memória de quem dá o seu sangue pelo país, 

aqui na Argentina ninguém fala dos alemães.Eu gosto muito das novelas de época, é lindo” (Maria Hirsch, 

Argentina). A telenovela também participa das interações sociais interfronteiriças desse grupo étnico, 

através da pesca e do carteado. Há torneios entre brasileiros e argentinos nessas atividades, além 

disso, há grupos informais que se reúnem para treinar para os torneios. É nessas reuniões que, de 

alguma maneira, a apropriação de telenovelas permeia a sociabilidade, é quando percebemos os usos 

que são feitos da ficção brasileira.Os brasileiros de nossa amostra participam da pesca e os argentinos 

de nossa amostra participam do carteado: “Costumamos dar apelidos uns para os outros, na nossa equipe 

mista tem o Senhor do Destino, que lidera as jogadas; a Celebridade que só vem jogar quando quer e O  que 

rei sou eu?, essa é a mais antiga, usamos para o vivente mais indeciso da mesa ou algum novato” (Héctor 

Kuhn, Argentina);“Descobrimos que os nossos vizinhos são mais noveleiros do que nós. Depois de assistir a 

novela Pantanal, da Manchete, ficaram com vontade de conhecer e pescar por lá” (Roberto Schmitz, Brasil). 

  No caso dos judeus , a identidade étnica, a cotidianidade fronteiriça e a memória coletiva de seu 

povo medeiam a apropriação e os usos que eles fazem das telenovelas.Quando falamos sobre novelas 

com esses entrevistados, a sua identidade étnica  parece orientar as suas memórias.Os judeus lembram 

da novela O Amor está no Ar, em que havia um núcleo de judeus e, referem-se também á Xica da 

Silva, em que uma família de judeus é perseguida pela Inquisição:“Tem uma novela brasileira, sobre o 

período colonial, que está no ar, a Xica da Silva. Para ti veres, naquela época, nos confins do Brasil a Inquisição 

não se cansava de perseguir o meu povo. Para matar! Isso não é coisa do século XX” (Liliana Zdanowicz, 

Argentina); “A perseguição ao povo judeu é anterior á II Guerra Mundial, já éramos perseguidos bem antes 
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disso, no Brasil também. Veja o que era Diamantina, no interior de Minas, na novela Xica da Silva mostram a 

monstruosidade com que fomos tratados. A Globo não fala sobre isso, como se o nosso país não fosse 

preconceituoso. Eu lembro de O Amor está no Ar uma novela bobinha, das seis ou sete horas” (Ifrahim Sautz, 

Brasil). É possível observar que a identidade étnica comum ajuda a construir representações 

semelhantes no que diz respeito á temática sexual nas telenovelas brasileiras. Os valores em que 

acreditam, levam os judeus de nossa amostra a preocuparem-se com a educação de seus filhos e com a 

unidade familiar, então é comum discordarem do excesso de exposição de corpos e do que consideram 

degradação dos valores familiares:“Eu gostava muito daquela Ossos do Barão, tinha menos vulgaridade, as 

famílias ainda eram famílias, mais parecidas com as famílias judias” (Liliana Zdanowicz, Argentina). 

  Chamamos a atenção para o fato de os entrevistados terem relatado diá logos com seus 

amigos outsiders. Os judeus de Uruguaiana tem amigos na Argentina e os judeus de Paso de Los 

Libres tem amigos no Brasil. Essas amizades não foram construídas em função da identidade étnica 

dos entrevistados e tratam-se de conversas travadas em momentos de lazer.  Questões levantadas 

pelas ficções televisivas brasileiras são correntes em  algumas dessas rodas de bate-papo: “Gosto de ir 

ao salão de beleza em Uruguaiana, lá falamos muito sobre novela. Eu freqüento o mesmo salão, sempre ás 

sextas á tarde. Desde a época da Camila, de Laços de Família. Tu viste? Aquela menina é tão linda, foi roubar 

o namorado da mãe”  (Liliana Zdanowicz, Argentina); “Eu jogo tênis com uns argentinos, eles andaram 

mexendo muito com a gente por causa da famosa Lourdinha. Eles também assistiram a novela América, ficam 

nos chamando de Glauco. Eles acham que o homem brasileiro adora as meninas novinhas. E  eles falam isso 

porque também adoram, só que todos achamos a família mais importante do que uma aventura. Sonhamos 

juntos” (Ifrahim Sautz, Brasil). Ao surpreender as representações dos judeus que vivem nessa fronteira, 

percebemos que além de existir sim o consumo de telenovela brasileira, esse consumo gera 

sociabilidade entre argentinos e brasileiros, independente da identidade étnica ou nacional. Ao pautar 

os diálogos, a ficção enfraquece a alteridade gerada pelas identidades nacionais. Os fronteiriços usam 

a novela para solidarizarem-se com os conflitos humanos, usam também para distinguirem 

características entre si, mas isso não os afasta. Mas, no caso dos judeus, também fica claro que a sua 

memória midiática está atrelada a sua  identidade étnica, tanto que as novelas mais lembradas por 

eles tem haver com a temática da perseguição de judeus. 

 Os árabes fronteiriços estão entre os que mais constroem referências sobre o povo brasileiro a 

partir de novelas. Nesse grupo só assiste telenovela os nascidos no Brasil e dos poucos homens que 

admitiram assistir, só um quis participar da pesquisa, os outros depoimentos são de mulheres e 

adolescentes. Identificam-se muito com os conflitos de gênero e idade. Lembram da novela  O Clone  

porque tratou de temas a seu respeito. Exceto essa novela, dizem que há muitos comerciantes árabes 

que são personagens da ficção brasileira, mencionam o Rachid, da novela Renascer.  

 Entre os adolescentes dessa etnia, há muito preconceito em relação aos hábitos brasileiros e 

também uma dose de rebeldia. As representações dos adolescentes filhos de árabes, que moram no 

Brasil, acerca da novela brasileira, bem como em relação aos costumes nacionais, são mediadas pela 
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família, pela identidade étnica e pelo cotidiano fronteiriço. Na concorrência das mediações ganha a 

família e, através dela, a identidade étnica. Constatamos a reprodução dos discursos da mãe na fala 

das meninas, elas emitiam opiniões sobre a vida de tios, tias,  primos e outros adultos conhecidos, 

sempre censurando seus comportamentos. Então, perguntamos se de fato faziam esses comentários 

diretamente a eles, elas responderam que era o que suas mães diziam. Em relação ao consumo de 

televisão, também há bastante controle da família:“Assisti O Clone, muito legal, mas tinha umas partes 

que eu não podia olhar. Minha mãe dizia -Vai para dentro Amina! Tinha uma Samira na novela e deu o que 

deu: a minha prima Samira começou a namorar com brasileiro.”  

 Os adultos, filhos de árabes, também consomem telenovela brasileira, esse produto é tema de 

discussões informais sobre os hábitos da sociedade brasileira e a novela que mais mobilizou a 

comunidade árabe foi, de fato, O Clone. A identidade étnica e a memória das tradições preservadas 

pelos pais (esses nativos da Palestina/Israel, do Líbano, Jordânia) dos consumidores medeiam os usos 

que ainda são feitos da novela. Os entrevistados nos contaram que é comum fazerem brincadeiras, 

chamando-se pelo nome de personagens da novela. No geral, há críticas em relação aos costumes 

árabes mostrados na ficção, no entanto, todos ponderam que foi informativo::“Assisto novela das oito, é 

claro. O Clone que gerou divergências muito grandes em relação á tradição árabe-palestina. A tradição árabe 

inverteu 50%. Houve muito debate, muito, muito, parecia que o pessoal só vive em festa, dando risadinha o 

tempo todo, toda hora, tudo era motivo de festa, as coisas não são bem assim” (Ismael Baklizi, Brasil). 

 Na Argentina, os árabes se mostram mais tolerantes em relação á novela O Clone. Sabemos 

que não há uma comunidade árabe formalizada em Libres e as pessoas que encontramos moram lá 

porque optaram por uma vida menos ortodoxa em relação á comunidade árabe de Uruguaiana. 

Acreditamos que suas histórias de vida, ou seja, a memória, esteja predominando na apropriação que 

fazem da telenovela brasileira: “A Jade mostrava bem o que acontece com as mulheres muçulmanas. Eu 

mesma, estou morando aqui em Libres para evitar o desprezo da Comunidade em Uruguaiana. Fui me 

interessar por brasileiro, agora só tenho ele no mundo” (Soraia Abraham, Argentina); “Eu  lembro também de 

um turco em Renascer, é um povo incompreendido como o nosso” (Zoraide Aballay Ayala, Argentina). 

 Os orientais gostam de assistir telenovela brasileira, quem mais assiste é a segunda geração, a 

principal identificação está nos conflitos humanos. No caso japonês, a esposa de um é brasileira e a 

do outro é argentina, elas também assistem muito. No caso dos coreanos, não há filhos, são os 

próprios que consomem telenovela embora não entendam tudo e, de alguns anos para cá, os canais 

brasileiros tem perdido terreno para o canal coreano que eles assinaram. Entre os taiwaneses, todos 

gostam muito de telenovela brasileira, mas já há perda de espaço para o canal chinês e para as 

novelas chinesas.Os japoneses enviaram e-mails para comentar sobre a família de japoneses  

retratada  de forma caricata na novela Belíssima (quando a novela começou  já não estávamos mais 

em campo). Os japoneses também acompanharam a novela Metamorphosis, da Record porque havia 

um núcleo de japoneses e parte das externas acontecia no bairro da Liberdade, em São Paulo, um 

bairro tipicamente japonês: “O japonês aparece muito como mafioso e perigoso, como na novela 
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Metamorphosis. O bom é que mostrava a nossa gente,, a comida e até o Japão apareceu” (Adrián Yacuzzi, 

Argentina);“Tu viste essa novela que começou? Tem um Takay. Na novela tem judeu, tem italiano, tem 

português, tem grego, mas resolveram tirar onda com a nossa cara” (Rafael Masamichi, Brasil). 

 Os coreanos consideram-se bem humorados e dizem que na televisão há sempre comicidade 

nos papéis de orientais, também reclamam do excesso de caricaturas, mas dizem que sua representação 

é escassa e acabam identificando-se mais com o conflito humano da ficção. A novela Alma Gêmea e 

Senhora do Destino aparecem como exemplos destes conflitos entre pares românticos e das injustiças 

que a heroína tem que enfrentar durante o percurso da história: “Quase não aparecemos na novela, só no 

humor, mas as histórias são lindas, bastante agitadas, muita confusão, mas é engraçado, todo mundo se atrapalha 

sozinho. Como nessa das seis agora, a moça veio de outra vida para ficar  com o botânico, isso porque eles 

acreditam em outras vidas né, e o moço que planta rosas gosta dela, mas casou com a outra, a malvada. Porque 

se atrapalham sozinhos?” (Kim Jiang, Brasil); “Coisa de brasileiro, né. Amam, choram, fazem tudo pelos filhos, 

mostram os problemas e criam outros também. A Maria do Carmo fez tudo para encontrar a sua filha roubada e 

quando conseguiu, os problemas não terminaram. É como na vida” (Tang Kiang, Argentina). 

 Quanto aos taiwaneses, no Brasil, há televisor na sala de jantar  e chegamos a participar de um 

jantar com eles, é comum assistirem novela nesse momento. A novela Celebridades está no ar e é a 

companhia das refeições, eles também assistem Da Cor do Pecado: “Eu acompanho a imagem da novela 

porque não entendo bem o português. Antigamente quando não tinha canal chinês eu assistia mais novela, agora 

faz três anos que eu tenho o canal chinês, eu também gosto de novela chinesa” (Lin Shung, Brasil); “Eu nunca 

vi alguém igual a essa Laura. Gente, ela é ruim, mas eu torço por ela, adoro” (Jong Dae, Argentina). Os 

orientais que vivem no Brasil, dizem  que é comum oferecer o mate para os clientes argentinos e junto 

com as notícias, bate-se papo sobre as novelas: “As argentinas que vem aqui na estética, tomam um 

mate, sentam, e entram nos nossos papos, eu tenho umas clientes aqui que sempre foram assim” 

(Myuke Masamichi, Brasil); “Quando eu vou colocar som nas festas de Libres, as meninas vem bater papo 

comigo, falam que gostam do Brasil e pedem músicas das trilhas sonoras das novelas” (Lin Chang, Brasil). 

 Os casais mistos identificam-se com os conflitos humanos dos pares românticos nas 

telenovelas, sensibilizam-se quando membros de classes econômicas distintas, ou de religiões 

diferentes,  de tradições diversas têm que  lutar contra o preconceito da sociedade para viverem o seu 

amor. Nesses casos vêem-se representados na televisão, mesmo quando o conflito está sendo vivido 

por um casal homossexual; “Assistimos sim novela, a das seis e a das oito. É bom para namorar um pouco. 

É tanta injustiça por causa da cor, do dinheiro e até de orientação sexual como em Mulheres Apaixonadas, o 

caso das meninas, que a gente ganha força” (Jorge Heftalia Alvarez Alori, Brasil); “Tu podes ver nas novelas, 

sempre que um moço pobre se apaixona por uma mulher de família rica sofre todo o tipo de preconceito. Essas 

diferenças culturais a gente vive na pele, eu e a Lúcia.” (Marcelo Cagliari, Argentina). O caso dos casais 

mistos ampara a idéia de que ao se apropriar de um melodrama, pessoas com identidades nacionais, 

étnicas ou até com orientações sexuais distintas criam um repertório comum. 
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Apropriações da minissérie A Casa das  Sete Mulheres 

 Fizemos uso da minissérie A Casa das Sete Mulheres como instrumento de pesquisa porque  

surgiu no depoimento de uruguaianenses e librenhos quando lhes era perguntado sobre como é o 

gaúcho que aparece na televisão. Para esta fase da pesquisa, delimitamos a nossa amostra 4 para 12 

famílias, selecionadas a partir dos primeiros 60 entrevistados. Referindo-se á A Casa das Sete 

Mulheres, Motter escreveu “(...) sua contribuição está em preencher as lacunas deixadas pela 

historiografia (...)” (Motter, p.88, 2004). Ao surpreender gaúchos e gauchos  vendo a sua própria 

cultura e história retratadas na televisão, percebemos que este bem simbólico articulou a memória de 

costumes e outros elementos de sua cultura regional. O acompanhamento da minissérie suscitou 

diálogos variados entre brasileiros e argentinos, já tão tediosamente acostumados a enxergarem-se pelo 

prisma dos problemas de natureza econômica e futebolística.  

A saga farrapa, de amor e guerra, pareceu aproximar brasileiros e argentinos.As referências 

sobre a região aparecem na minissérie, o que facilita a identificação dos fronteiriços.  A cena em que 

Garibaldi  faz a travessia dos lanchões por terra com chuva real foi uma das gravadas na região de 

Uruguaiana, na fazenda dos Ormazabal, família que faz parte dessa pesquisa. Muitos figurantes foram 

contratados em Uruguaiana para participar de algumas cenas. Os entrevistados dizem que as gravações 

em Uruguaiana reanimaram a memória local, afinal Uruguaiana é uma filha dileta dos farrapos e Paso 

de Los Libres foi fundada em seguida. Eles contaram que as famílias que se envolveram no conflito 

recuperaram o seu charme, como guardiãs das tradições da região e as escolas dos dois lados da 

fronteira exploraram o tema para estudar História e discutir as rivalidades.   

Acerca de memória, História e rivalidades, na A Casa das Sete Mulheres há cenas em que o 

exército farrapo demonstra o seu desprezo pelos argentinos e uruguaios, contestando até as decisões de 

Bento Gonçalves. Ao assistí- las, cresceram os depoimentos sobre as rivalidades atávicas da fronteira, 

rivalidades que se atualizam em problemas aduaneiros, nas divergências no  trânsito, nas incertezas 

provocadas pelas mudanças de câmbio e até nas novas e velhas piadas. De parte a parte, acredita-se 

que Brasil e Argentina eram oficialmente inimigos, alguns entrevistados lembram que quando 

prestaram serviço militar foram treinados para defenderem-se de possíveis invasões argentinas e vice-

versa. Os descendentes de espanhóis- portugueses-índios reaviam as rivalidades: “Eu nasci em 

Uruguaiana. Nós somos bairristas,  na fronteira a gente tem um pouco mais  dessa identidade de ser brasileiro. 

Ao morar em Brasília ou São Paulo tu não tens tanto esse contraponto” (Maria de Lourdes Repiso, Brasil). Os 

                                                                 
4 No Brasil, trabalhamos com a família Repiso (Maria de Lourdes, Antônio e Fernanda) representando o eixo portugueses-espanhóis-

índios; a família Santos (Gil, Noemia, Alexandre e Fernanda), representando os negros; a família Comiz (José Roberto, Estela e Daniel) 

representando os italianos; os Sautz  (Telmo, Graça e Ifrahim) representando os judeus; a família Farah Mahmud (Mahuan, Soraia e 

Amina, que na frente dos pais não disse uma só palavra) representando os árabes e a família Masamichi (Kochi, Myuke e Rafael) 

representando os orientais. Na Argentina, os Benitez  (Pablo, Amália e Diego) representando o eixo espanhóis-portugueses-índios; os 

Souza (José Maria, Leda, Ângela e Simone) representando os negros; os Capovila (Emílio, Ana Maria e Máximo) representando os 

italianos; os Schmunk (Lorenzo, Aline e Samuel) representando os judeus; os Aballay Abala (Jamil, Zoraide e Samira) representando 

os árabes; os Jong (Dae, Li, Cheng) pelos orientais. 
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negros se apropriam das cenas para reiterar que gaúchos e gauchos são o mesmo povo e só a 

burocracia financeira os desune: “Não é a toa que a natureza nos separou com volumosa quantidade de água. 

O problema tem sempre o mesmo nome: dinheiro. Eu não acho que os farroupilhas viraram as costas para o 

resto do Brasil” (Fernanda Santos, Brasil). 

 Ao assistirem as mesmas cenas, o italianos brasileiros e argentinos tornam-se irônicos e 

reatualizam as divergências entre as nações estigmatizando uns aos outros: “O brasileiro diz: - Somos 

todos filhos de Deus. O argentino responde: -Eu não tenho filhos” (Daniel Comiz, Brasil); “Tu viste a foto do 

Pelé engraxando as chuteiras do Maradonna? Nos chamam de corja traiçoeira porque tem complexo de 

inferioridade?” (Emílio Capovila, Argentina). Os judeus  apropriam-se das cenas reiterando que brasileiros 

e argentinos são iguais e, em seguida, demarcam diferenças até nos símbolos regionais. Na Argentina 

ressentem-se, apropriam-se dos heróis dos dois povos para demonstrar o desprezo que há entre Brasil e 

Argentina: “O gaúcho é igual, só que nós usamos botas e eles alpargatas.” (Ifrahim Sautz, Brasil); “Culpam 

San Martín de tudo. Riem da nossa história, nem Bento Gonçalves se salva” (Lorenzo Schmunk, Argentina).

 Ao se apropriarem das cenas, os árabes usam a minissérie para analisar ao que se passa na 

atualidade com o Mercosul, entendem que a postura dos dois povos na época dos farrapos se reproduz 

no cotidiano: “Esses acordos entre Brasil e Argentina ainda são vistos com maus olhos, na Revolução 

Farroupilha ninguém perdoava Bento Gonçalves por ter feito acordo com os castelhanos, deve ser por  isso que 

se bota defeito o tempo todo no Mercosul” (Mahuan Farah Mahmud, Brasil). Os orientais se apropriam das 

cenas para criticar a suposta solidariedade: “Ajudaram-se na Revolução dos Farrapos porque tinham 

interesse em abrir  mais caminhos para o mar” (Jong Dae, Argentina). 

Outro tema que A Casa das Sete Mulheres traz á tona diz respeito á etnicidade: no caso, o 

preconceito em relação aos índios, negros e mestiços. Este aspecto foi relevante nos depoimentos dos 

entrevistados. A questão dos índios está representada no conflito gerado pelo namoro da sinhazinha 

Mariana com João Gutierrez, um peão mestiço. Esse relacionamento reproduz o que se passou na vida 

da mãe de Mariana, que abortou um filho na juventude e teve seu amor, um índio, assassinado pelo 

próprio pai. A contraditória Batalha de Porongos, uma das últimas da epopéia farroupilha, é narrada na 

minissérie: “o corpo de lanceiros negros não fugiu, ao contrário, lutou sua última e gloriosa batalha 

como que  iluminados  por algum deus africano. Para contar a história dessa batalha houve quem 

dissesse depois que se tratava de um plano para liquidá-los  uma vez que a questão dos negros era 

sempre um impasse nas negociações de paz”. A dúvida levantada nesse trecho está no imaginário de 

nossos entrevistados.  Os espanhóis-portugueses-índios se apropriam das cenas sobre a Batalha de 

Porongos para contrapô- las com as histórias de vida de seus antepassados. Os ascendentes dessa 

família participaram da Revolução Farroupilha.  Os entrevistados não admitem qualquer mácula na 

imagem de heróis que ficou em suas memórias. É a memória que filtra as representações sobre essas 

cenas: “Acredito que não aconteceu dessa maneira, acho que os brasileiros não se voltam contra si mesmos” 

(Diego Benitez, Argentina). Também os ascendentes da família de negros que entrevistamos 

participaram da Revolução Farroupilha e as suas representações foram na direção oposta: “Os negros 
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eram colocados na frente de batalha, sempre foi assim. Prometeram liberdade para os nossos antepassados e não 

cumpriram, só alguns sobreviventes ingressaram no exército brasileiro” (Leda Alves de Souza, Argentina). 

  Os italianos usam cenas da minissérie para censurar os preconceitos raciais e imediatamente 

demonstram o seu próprio preconceito. Na família brasileira encontramos o racismo camuflado de 

cordialidade e na família argentina, o racismo sem pudores. Também identificam-se com a figura do 

Garibaldi, símbolo de coragem e virilidade, atribuem a ele a garra que seria dos farrapos: “Ah, é tudo 

verdade, os negros foram dizimados, livraram-se deles quando viraram problema, como sempre acontece aliás, 

eles viram problema e a gente tem que limpar” (Ana Maria Capovila, Argentina); “Garibaldi é o verdadeiro 

herói  e estava com a bola toda com as mulheres” (Emílio Capovila, Argentina). Os judeus  apropriam-se das 

cenas para fazer uma análise de como os dois países pecam ao se referir ás raízes étnicas, mas fazem 

essa crítica como se não fossem brasileiros e argentinos: “Eu fico impressionado em como o brasile iro e o 

argentino ignoram a sua cruza com índios” (Ifrahim Sautz, Brasil); “Os índios e os negros foram e ainda são 

massacrados pelo preconceito e pela falta de oportunidades nos dois países” (Lorenzo Schmunk, Argentina). Ao 

assistir as cenas, os árabes revelaram abertamente suas representações sobre as raças que formam os 

fronteiriços, demonstram estar impregnados da ideologia da civilização e da barbárie. Também 

reconhecem Anita como heroína e apropriam-se dessa personagem misturada á Jade, de O Clone: “Os 

negros são preguiçosos. Não acredito que tenha sido emboscada, eles tem força física, mas não tem motivação” 

(Mahuan Farah Mahmud, Brasil); “O librenho é índio e carregam um pouco esses hábitos atrasados nos modos 

selvagens com que vão á mesa” (Jamil Aba llay Ayala, Argentina); “Era uma guerreira essa Anita, ela também 

lutou pela liberdade” (Samira Aballay Ayala, Argentina). Os orientais utilizam as cenas para construir suas 

representações sobre a posição dos negros na sociedade brasileira e argentina: “Os negros sofrem no 

Brasil e mais ainda na Argentina, lá dizem que eles tem uma cor desprezível. Aqui são bem tratados, mas não 

tem muitas oportunidades” (Kochi Masamichi, Brasil); “Na Argentina o negro não tem vez, eles estão sempre 

de má vontade com o brasileiro, para o negro nem olham, ou desdenham” (Jong Cheng, Argentina). 

 Para os entrevistados, A Casa das Sete Mulheres questiona a condição de ser mulher na época 

do Império através dos dramas das sinhazinhas da República Rio-Grandense. Descobrimos como esse 

tema debatido na minissérie foi reelaborado pelos fronteiriços, destacaram a frase: “Se rasgares o seu 

diário é como se a nossa existência não tivesse importância” (Rosário para Manoela). As seqüências 

protagonizadas pelas heroínas geraram diálogos ent re os casais entrevistados, a identificação aqui se 

deu pelo conflito humano. Os amores proibidos entre as sinhazinhas e o estrangeiro; o índio; o inimigo 

imperial e o homem casado constroem  representações. As mulheres  descendentes de espanhóis- 

portugueses-índios se apropriam dessas cenas para  caracterizar as diferenças entre as brasileiras e da 

atualidade. As brasileiras enfocam as dificuldades de se casarem com homens de outras raças, mas 

apontam o problema como sendo das argentinas. As argentinas preocupam-se em demarcar fronteiras 

morais entre si  e as brasileiras: “A mulher argentina adora o nosso modo de vida, as roupas, a liberdade, 

cuida da família como a gente. Lá, é mais difícil o casamento inter-racial, eles exterminaram todos os índios” 

(Fernanda Repiso, Brasil); “A brasileira é mais liberal, mas também preza a família. Lá tem muitos casos como 

o da moça que se envolve com  homem casado” (Máximo Capovila, Argentina).  
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Os italianos também se apropriam da cenas que assistiram para caracterizar as mulheres 

brasileiras e argentinas pelas suas marcas e gênero, preocupam-se em decidir quem é mais feminina, 

quem é mais mulher através de um prisma machista. O argentino é interpelado imediatamente por sua 

esposa com olhares de reprovação, no entanto, ela não disse nada a respeito do tema, simplesmente se 

retirou da entrevista: “A mulher Argentina tem mau gosto, se veste mau, carrega na maquiagem, é antipática” 

(Daniel Comiz, Brasil); “A mulher brasileira é fantástica, sou louco pela mulher brasileira, só me parece muito 

liberal para casar, acho que o recato tem o seu encanto” (Emílio Capovila, Argentina). Os judeus admiram as 

personagens femininas da trama e as comparam com as mulheres da fronteira: “A mulher é a rainha em 

qualquer país, em qualquer cultura. Nós só damos a última palavra: -Sim, meu amor” (Graça Sautz, Brasil). As 

mulheres árabes também se apropriam das personagens para encontrar as diferenças entre as brasileira 

e as argentinas e demonstram um modo de pensar machista ao darem a entender que as mulheres que 

se ornamentam estão apenas preocupadas em prender a atenção de seus maridos, de mantê-los em casa. 

 Os negros se apropriam dos temas abordados nas cenas que assistiram para construir 

representações acerca do preconceito. No Brasil, observavam as dificuldades impostas pelos pais das 

moças com quem já se relacionaram. Na Argentina, sentem-se invisíveis: “Ainda nos casamos com 

negras como nós. Eu fiquei com uma guria branca que, não duvido que os pais dela a fizessem abortar caso ela 

engravidasse de mim” (Alexandre Santos). Também os orientais partilham o seu drama, enfatizaram a 

liberdade que há na região fronteiriça, mas ao assistir o melodrama identificaram-se com os 

preconceitos em relação ao casamento inter-racial: “Ainda há muito preconceito nos relacionamentos entre 

raças diferentes, não casam com orientais, mas não é tão grave como no caso do índio” (Myuke Masamichi, 

Brasil); “Não há casamentos entre brancos e amarelos ou brancos e negros e, apesar de eles serem descendentes 

de índios, também não há casamento entre brancos e índios”  (Jong Li, Argentina). 

 Por fim, chamam a atenção de nossa amostra questões relativas á linguagem regional é á 

música da minissérie. A autora tenta dar qualidade estética e literária para a obra e também não faz 

concessões em relação á linguagem da época, resgatando a memória da cultura regional, bastante 

marcada pela presença de elementos da cultura castelhana. Um dos aspectos retomados é a mistura dos 

idiomas português e espanhol através de termos como: tocayo (pessoa que tem o mesmo nome que 

outra); por Dios (por Deus); arreglado (arrumado); usted (você); desarranjado de juízo (sem juízo); 

prenda (jovem moça ou presente); mate para noutros (chimarrão para nós); arregla um amargo e uma 

canha  (arruma um mate amargo ou chimarrão e uma cachaça); estancieiro (fazendeiro); plata 

(dinheiro); borracho (bêbado); pelear (brigar); hasta siempre (até breve, para sempre); buenas 

(interjeição equivalente concordar ou discordar conforme o uso); Rio Grande tá tapado de barco 

(cheio, repleto de barcos). Ao longo de A Casa das Sete Mulheres, a esposa de Bento Gonçalves, 

Caetana (nascida no Uruguai), é chamada de Uruguaiana. Sobre a fundação da cidade, Bento Manuel 

Ribeiro diz para Bento Gonçalves: “Ouvi dizer que você está fundando um ponto avançado do Rio 

Grande na fronteira e até lhe deu o nome  de Uruguaiana em homenagem a uma certa senhora”, ao que 

Bento Gonçalves responde: “Se chama Uruguaiana sim,  em homenagem a  minha mulher”. A origem 
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do nome da cidade virou tema de conversas nos restaurantes e cafés em Uruguaiana e  Libres: “Afinal 

trata-se da estrutura que aprendemos na escola: Uruguai+y(rio)+Ana (de Nossa Senhora de Sant’Ana, 

padroeira da cidade), ou é mesmo uma homenagem á Caetana, mulher de Bento?” (Comiz, Argentina). 

 A linguagem regional usada no melodrama foi motivo de auto-observações de nossos 

entrevistados. Os descendentes de espanhóis- portugueses-índios recuperam a questão das 

identidades nacionais rivais: “Eles nos chamam de bostas de castelhanos, mas sem nós não saberiam nem 

falar” (Pablo Benitez, Argentina). Os italianos enfatizam o fato de uns se interessarem pela língua do 

outro e o contrário não acontecer, isso delineia o perfil dos dois povos. A preocupação desse núcleo é 

reincidente: “Eles nunca arriscam um portunhol como a gente. Nem quando é época de comprarmos lá, eles 

nunca estão preparados” (José Roberto Comiz, Brasil). Os negros, através da apropriação da linguagem 

usada na minissérie, evocam as semelhanças da cultura regional comum: “O gaúcho é isso que tu viste aí, 

o buenas e o che duram até hoje” (Noemia de Oliveira Santos, Brasil). Os judeus  ressalvam: “O mate é uma 

palavra deles, o certo seria falarmos chimarrão” (Telmo Sautz, Brasil). Os árabes fazem uso do modo de 

falar da minissérie para analisar as implicações comerciais disso. No Brasil, fazem a sua auto-análise 

dizendo que também se apropriaram de alguns termos para facilitar as vendas. Na Argentina, 

estranham o perfil dos comerciantes locais que não se apropriam de termos do português nem em 

nome dos lucros:  “Para vender, do lado de lá usa-se muito o espanhol, aqui não vejo ninguém arriscando o 

portunhol” (Zoraide Aballay Ayala, Argentina). Os orientais resgatam as suas próprias experiências na 

fronteira, nesse aspecto ainda observam o lugar como outsiders:; “Os brasileiros sempre se interessaram 

por aprender o espanhol, mas aqui ninguém se esforça para falar português” (Jong Li, Argentina). 

 Quanto ao universo musical da minissérie, ao contrário da vestimenta típica -chapéu, poncho, 

botas, vestidos de prenda-, os fronteiriços acham que a música e a dança regional não ganharam espaço 

na minissérie, nas festas do alto escalão do exército farroupilha os ritmos eram os mesmos que 

animavam as festas do Império. Gaúchos e gauchos falaram da falta de músicas que expressam a 

“alma gaúcha”. Alguns sentiram falta da figura do payador, espécie de repentista que travava duelos 

de composição. Além disso, sentiram falta das danças nativas. Quanto á trilha sonora da minissérie, 

quase todas as músicas conseguiram de alguma forma levar o telespectador para o clima do lugar e do 

tempo em que vivam os personagens. Argentinos e brasileiros, mesmo os das migrações recentes de 

árabes e orientais reconhecem-se nas notas da sinfonia platina que abre a minissérie e nos versos “Eu 

vou no passo do cavalo baio/.../eu vou no passo de quem vai para a guerra/ por liberdade, honra e 

terra/” que traduzem os sentimentos dos homens da trama. E, de certo modo, eles acham que os seus 

povos enfrentaram guerras em busca de justiça e nisso se identificam com a trajetória dos farrapos, 

consideram a migração um ato de coragem de si mesmos. A estrutura emocional das mulheres também 

ganha acordes: “Sete vidas, sete  cruzes, sete rosários pedem por nós, sete vidas, sete destinos se 

fundem num só”. A canção de tecer o tempo também torna-se uma tradução do espírito 

melodramático. Nesse caso, a identificação das mulheres é com o conflito humano, elas atualizam os 
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problemas das personagens os transpondo para o seu cotidiano. Para elas, os problemas de amor e a 

guerra da atualidade, que lhes tira os companheiros de perto, é a luta pela sobrevivência financeira. 

 

As partes e o todo 

 Gaúchos e gauchos se miram, um em cada margem do rio Uruguai. Os homens estão lá, as 

legendas gaúchas também. Mas o leito do rio, espaço de diversas confluências simbólicas, percebe 

uma nova etapa sociológica. Já não banha mais o mesmo torrão pampeano. Agora, é cada vez mais 

alambrado no imaginário de hispano-guaranis e lusitanos-tupis. A lúdica do pampa, que corre em suas 

águas,  é uma pátria que se esvai na correnteza, enquanto o minuano sopra as flâmulas fincadas nas 

estremaduras das nações. Encontramos um quadro de desregionalização no espaço fronteiriço, as 

comunidades de fronteira se ressentem com a intervenção das políticas econômicas dos Estados-Nação 

nas suas rotinas do cotidiano. Ao perder o caráter de embaixadores do comércio entre Brasil e 

Argentina, os entrevistados entendem que o papel social da região se perdeu e, então, o texto de 

Canclini (1997) amplia a nossa afirmação acerca da desregionalização. Ocorre que, como afirma Hall 

(1999), o nacional não consegue incorporar as regiões nem culturalmente, nem economicamente e este 

é o caso do Mercosul que, para os entrevistados, é um acordo entre São Paulo e Buenos Aires. A 

cultura regional sofre um processo de descaracterização, já que perdeu o poder de decisão sobre suas 

trocas materiais e simbólicas. Os entrevistados apegam-se ao referencial nacional com mais freqüência 

para não se perderem nas vastas coxilhas das referências. No entanto, quanto mais recentes as 

migrações, mais as identidades étnicas (Barth, 1998) importam para sua auto-definição e permeiam as 

representações de uns sobre os outros. È a diversidade étnica da região que  transformou olhares e tem 

aberto outras possibilidades para uma região que era exclusivamente campeira. Os povos formadores 

da região e as primeiras migrações incorporam a sua identidade étnica á regional e a memória da época 

em que aparentemente viviam em um pampa sem fronteiras é evocada. 

 Ao campear ás margens do Rio Uruguai, nos deparamos com personagens fruto da 

diversidade étnica, das mesclas entre tradicional e moderno, entre regional e nacional que vivem 

entre- lugares. Há campos cercados por todos os lados e também há as brechas. Entendemos que 

como mediações videotecnológicas, a ficção tanto quanto o jornalismo colaboram para construir 

representações que pautam diálogos entre os consumidores desses  mesmos bens simbólicos e 

cumprem um papel na articulação de suas identidades.  O que há na base desse contraponto? A 

telenovela brasileira aproxima brasileiros e argentinos que vivem entre- lugares porque estabelece um 

tipo de contrato de leitura que gera identificação com os conflitos humanos, tem uma abordagem 

mais branda e tende a trabalhar com temas cuja importância é, usualmente, um consenso entre os 

espectadores. Enquanto o telejornalismo em rede impõe os tópicos econômicos de disputas e, desta 

forma, reforça a demarcação simbólica dos territórios no imaginário dos receptores. 

 As fronteiras simbólicas entre as nações se reforçam com o consumo de alguns bens simbólicos 
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como o telejornalismo. Mas a distância entre os povos de fronteira enfraquece em função do consumo 

cotidiano de um mesmo bem simbólico de outro gênero, a telenovela brasileira, que é um melodrama 

e, por sê-lo, estabelece laços de identificação com facilidade. Além disso, cria oportunidades de 

sociabilidade entre os povos porque pauta diálogos entre eles, propõe temas que atravessam a questão 

das identidades nacionais. Acaba gerando até um star sistem comum, em que brasileiros e argentinos 

sabem o nome dos atores das novelas. Também os laços da identidade regional se estreitam com a 

apropriação de um produto ficcional que fala da gauchidade, suas características e suas lutas como A 

Casa das Sete Mulheres. Por estes motivos entendemos que a ficção televisiva brasileira, de algum 

modo, estreita a distância entre as margens do rio. No entanto, reconhecemos que na negociação de 

sentido que ocorre quando os entrevistados se apropriam das novelas e da minissérie participam as 

identidades nacionais e étnicas, as identidades de gênero, até a sua formação escolar. Os sujeitos 

reelaboram suas realidades vividas, atualizam as situações da ficção a partir de suas próprias histórias 

de vida. Tanto que, muitas vezes nos deparamos com ambivalências (Bauman,1994) e 

descontinuidades nas representações das mesmas pessoas. 

 Entendemos que as realidades multimediadas (Martín-Barbero, 1987), de fato,  só podem ser 

estudadas com estratégias multimetodológicas, desta forma, consideramos que foi produtivo o diálogo 

que estabelecemos com a Antropologia Visual (Collier, 1973) para estudar  ficção e realidade e 

relacionar o todo e as partes. Morin (2000, p.168),  nos ampara “O pensamento do complexo planetário 

nos remete a todo instante da parte ao todo e do todo à parte”. Aprendemos com essas pessoas e seus 

mundos imaginários e reais que cultura, história, cotidiano e meios de comunicação se movimentam 

em uma mesma órbita que permeia o sistema de representações. Comunicação e Cultura se articulam 

naquele espaço através de relações tensas e ambivalentes entre consumo cultural e identidades 

culturais e essas relações são negociadas nas apropriações e usos dos produtos simbólicos.  
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