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RESUMO 

 

Compreendendo as relações entre ficção e realidade no campo da produção e recepção entre 

personagens e telespectadores de telenovelas brasileiras, este artigo realiza uma discussão 

sobre os conceitos de identidade, diferença, realidade e ficção televisiva no Brasil, a partir 

de um enfoque regionalista. Para isto, realiza-se um dialogo entre as teorias de produção, 

recepção e representação social, com entrevistas e relatos de telespectadores, a respeito da 

semelhança entre pessoas e situações representadas nas telenovelas brasileiras com pessoas 

e situações da vida real. Assim, observou-se que, sobre o histórico das telenovelas 

brasileiras e seu processo de desenvolvimento de uma linguagem específica, mais do que 

propor representações sociais e estereótipos, ajudam a redefinir espaços de identidade e 

alteridade em diferentes níveis de recepção dentro de um contexto regional. 

 

Palavras-Chave: Identidade e diferenciação; Realidade e Ficção; Recepção Televisiva; 

Telenovela Brasileira. 

 

 

 

1. Introdução 

Desde a década de 1970, no Brasil, as telenovelas têm despertado um renovado 

interesse acadêmico por parte de pesquisadores em comunicação e de diversas outras áreas. 

Desde a transmissão da primeira versão de Irmãos Coragem, telenovela exibida em 1970, 

com autoria de Janete Clair, a telenovela brasileira nunca mais foi a mesma, alterando 

profundamente as formas de recepção em relação aos antigos folhetins latino-americanos e 
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romances clássicos de nossa literatura, que normalmente eram a base de produção das 

telenovelas no Brasil até então. 

Diversos pesquisadores sobre o tema revelam o fenômeno de audiência que a 

“nova fase” de produção das telenovelas brasileiras se tornou, atraindo milhares de 

telespectadores e criando novas formas de significação, representação, compreensão e 

interação com a realidade social do país. 

Quanto ao meu interesse particular na pesquisa sobre telenovelas brasileiras, 

muito chamam a atenção as práticas de recepção e mediação dos significados produzidos no 

enredo de suas tramas, assim como sua capacidade de recriar uma realidade ficcional com 

notado grau de verosemelhança com a realidade social do país. Nas pesquisas produzidas 

sobre o tema, assim como em relatos e entrevistas coletados
4
 diretamente em minhas 

pesquisas, os telespectadores costumam se referir às personagens e situações representadas 

nas telenovelas como possíveis de existirem na vida real. “Existe mesmo gente assim!”, eles 

dizem. Seria um caso clássico de como a arte imita a vida, ou a vida imita a arte? 

Tomando como exemplo desta relação estreita de realidade e ficção produzida 

pelas telenovelas, tornaram-se anedóticos os casos em que, ainda durante a exibição de 

Irmãos Coragem, uma das personagens, Jerônimo (Cláudio Cavalcanti), recebeu diversos 

votos nas eleições reais de 1970; outra destas histórias foi a manchete que saiu em um dos 

jornais do Rio de Janeiro sobre a inundação da cidade cenográfica da mesma telenovela, 

que foi confundida com uma inundação em um bairro real da cidade. Desde antão, 

inúmeros outros casos como estes se sucederam (ALENCAR, 2004). 

Para compreendermos melhor como ocorre este processo de identificação entre 

a “realidade da ficção” e a “realidade social” durante o processo de recepção das 

telenovelas nacionais, torna-se necessário pesquisar a linguagem audiovisual desenvolvida 

desde o início da década de 1970, que revolucionou a ficção nacional e o gênero 

“telenovela” no Brasil, assim como as formas de uso e apropriação desta linguagem pelos 

telespectadores em geral. 
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pesquisas, busco analisar as relações de poder e de circulação dos diversos discursos presentes no processo de produção de 
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veiculação do objeto de pesquisa, dentro de uma perspectiva inserida nas atuais discussões sobre recepção e mediação dos 

meios de comunicação na América Latina. Para a realização desta pesquisa, no entanto, me utilizo apenas de entrevistas e 

depoimentos coletados especificamente com foco no tema escolhido, tendo em vista a análise de dados atualizados sobre a 

recepção de telenovelas com temáticas e enredos destinados ao público da região Norte do Brasil. 
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2. Surge uma nova linguagem: o folhetim televisivo 

 

A constante referência feita por telespectadores sobre as personagens e 

situações representadas nas telenovelas brasileiras quanto à possibilidade de sua existência 

no “mundo real”, podem ser derivadas de uma séria de especificações decorrentes da 

linguagem audiovisual utilizada em tais produções. Esta linguagem é marcada por uma 

forma de narrativa seriada, de dramas e situações do cotidiano social, com uma marcada 

propensão a temáticas morais, em uma tentativa de recriar a realidade social dos brasileiros 

através da ficção televisiva. Chamamos o processo de recriação da realidade pelo enredo 

das telenovelas brasileiras, de “verosemelhança”, a identificação das representações criadas 

na ficção com a realidade de seus telespectadores. Para entendermos melhor como este 

processo de desenvolve, faz-se necessário analisar a composição da linguagem audiovisual 

para a telenovela brasileira. 

O temo “linguagem” abordado neste tópico, é considerado em seu sentido mais 

amplo por linguistas e pesquisadores da área (XAVIER, CORTEZ, 2003; SILVA, 2000; 

FREITAS, 2008), como a capacidade humana de criar sentidos, estruturando as formas de 

significação e representação da realidade em diversas formas possíveis, embora sempre 

instáveis; sendo assim, inclui entre elas, a possibilidade de formulação de uma linguagem 

audiovisual, que faz uso de elementos sonoros (orais, musicas, efeitos sonoros, etc.), assim 

como de recursos visuais (imagens em vídeo, cinema, fotografia, gestual, etc.), assim como 

as diversas formas de linguagens verbais existentes, na constituição de seus enunciados. 

Quanto à televisão brasileira, ela teve suas transmissões oficializadas a partir de 

18 de setembro de 1950, com a criação da TV Tupi, por Assis Chateaubriand (KEHL et al., 

1986). Desde o início de suas transmissões, as telenovelas tornaram-se fenômenos de 

audiência no país, seguindo a tradição das radionovelas e dos folhetins antes delas. 

A linguagem audiovisual no Brasil ainda estava em desenvolvimento naquele 

período. Nosso cinema começava a dar seus primeiros passos, criando um referencial para a 

criação de uma identidade audiovisual para as produções nacionais e um contingente 

técnico para a produção das primeiras telenovelas. No entanto, buscava-se com estas uma 

linguagem específica para um novo gênero audiovisual, bastante diferente da experiência 

cinematográfica de até então. 

Campedelli (1987) nos explica que a criação de uma linguagem audiovisual 

para as telenovelas brasileiras se deu pela união das linguagens literária e radiofônica, mais 

especificamente, dos folhetins do século XIX, e do melodrama latino-americano em união à 
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experiência desenvolvida pelas radionovelas brasileiras. A partir destas duas matrizes 

técnicas, começou-se a ser criada uma identidade narrativa para a telenovela nacional. 

Os folhetins românticos inauguraram a ficção seriada nos meios de 

comunicação de massa no país, a partir do século XIX, introduzindo pequenos capítulos 

periódicos nos rodapés dos jornais dos grandes centros urbanos de sua época, como Rio de 

Janeiro e Salvador. Dentro de sua estrutura, eles faziam uso de vários elementos narrativos, 

e já impregnados de uma grande carga dramática e de representações sociais. Essa 

característica trazida pelos folhetins brasileiros, de buscarem representações na vida 

cotidiana do país, ajudou na criação de uma proximidade das imagens mentais criadas com 

a narrativa e as experiências pessoais de seus leitores, influenciando na criação de um 

modelo para as telenovelas e auxiliando no processo de identificação dos telespectadores 

com as personagens e situações retratadas em seus enredos (AMORA, 1967; KEHL, 1986; 

WOLTON 1996; MATTELART & MATTELART, 1998; ANDRADE, 2000, 2001). 

Quando perguntado pelos motivos que o levam a assistir telenovelas, o 

Informante 01, roraimense, 25 anos, estudante universitário, diz: 

 

Gosto de ver os artistas, acompanhar as histórias, mas também gosto de ouvir as 

músicas, saber o que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, quando vi a 

reprise de Vale Tudo, no canal Viva, achava interessante ver as roupas que as 

pessoas usavam, os cortes de cabelo, o videocassete que acabava de ser lançado 

no Brasil. Gosto de ver como as coisas são...  

(Informante 01: BF; entrevista realizada em 20 de abril de 2012) 

 

 

Como podemos perceber no trecho extraído da entrevista acima, o telespectador 

sente uma atração com as personagens, artistas e acontecimentos apresentados nas 

telenovelas, reconhecendo elementos de sua realidade, próxima ou distante, representados 

na narrativa criada. Observar “as roupas”, “os cortes de cabelo”, o uso de equipamentos 

como o “videocassete”, pelas telenovelas revelam a capacidade do gênero em criar 

representações condizentes com as expectativas de seus públicos. Para além disso, revelam 

a capacidade de representar todo um período de nossa história social, servindo de base para 

a memória nacional sobre nossa cultura. 

Junto aos folhetins, as radionovelas emprestaram sua experiência à telenovela, 

literalmente, quando diversos de seus atores passaram a trabalhar na produção do novo 

gênero em formação. Dados ao melodrama, que segundo Campedelli (1987), se caracteriza 

pela exploração de arquétipos essenciais, personagens relativamente planas e enredos 

dotados de grandes temáticas moral e dramática, estes “novos” atores e atrizes de televisão, 
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traziam suas experiências artísticas para televisão, passando a ser quase que uma extensão 

de sua estada nas rádios, em alguns casos. Neste momento, devemos levar em consideração 

a grande influência que o rádio exercia sobre suas audiências, criando uma massa de fãs e 

admiradores para seu quadro de artistas. Posteriormente, a televisão iria se valer deste 

hábito criado pelo rádio entre o público, e ampliando o grau de identificação deste com seus 

ídolos e estrelas dos programas veiculados. Esta capacidade da televisão de oferecer aos 

seus telespectadores um contato “mediato” com o elenco das telenovelas mostrou-se 

bastante importante para a criação de uma identificação entre o público e as personagens 

criadas. 

A respeito desta identificação com atores e atrizes, o Informante 02, paraense, 

36 anos, funcionário público, diz: 

 

Mano, eu adoro a Claudinha Abreu, ela é muito meiga, um amor, e a personagem 

dela é muito engraçada, totalmente diferente da Carminha, personagem da 

Adriana Esteves em Avenida Brasil, ela é má, sem pudor. E o pior, mano, é que 

tem gente até pior do que ela! 

(Informante 02: PE, entrevista realizada em 22 de abril de 2012) 

 

 

No trecho de fala acima, fica bem marcada a identificação de nossa fonte com 

determinadas atrizes, em parte, mediada pela identificação deste com as personagens 

interpretadas por elas. O grau de identificação dos telespectadores com as personagens e 

situações do enredo passa por processos de mediação variados, levando em consideração 

diversos fatores, pessoais (afinidades), sociais (vilões e mocinhos), narrativos/de enredo 

(personagens cômicos), etc. E na medida em que se identificam, estreitam laços entre 

personagens, atores/atrizes e telespectadores.  

A mediação realizada pelo processo de recepção também traz à tona outras 

instâncias de reconhecimento e de identificação entre as personagens e pessoas da vida real 

quando nosso informante comenta sobre a possibilidade de existência de pessoas com as 

mesmas características das personagens apresentadas na trama da telenovela, como 

podemos perceber quando nosso informante comenta sobre Carminha, vilã da telenovela 

Avenida Brasil: “(...) E o pior, mano, é que tem gente até pior do que ela!”. 

Ainda sobre o início da produção dos programas para televisão no Brasil, eram 

pouco organizados, amadores, como nos fala Daniel Filho (2003), sem uma preocupação 

específica com seu impacto social e recepção. As telenovelas ajudaram no desenvolvimento 

de uma maior qualificação, profissionalização e reconhecimento da televisão brasileira. 
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Daniel Filho (2003) também destaca que apenas a partir da década de 1960 a 

televisão brasileira passou a ter uma maior relevância para a pesquisa acadêmica, quando 

sua inserção social já se encontrava quase presente em todas as camadas sociais nos grandes 

centros urbanos, com uma linguagem já bem desenvolvida e uma identidade melhor 

definida. Mattos (2008; p. 83-4) demonstra que, segundo os dados da Associação Nacional 

de Fabricantes de Produtos Eletrônicos – ABINEE, de cerca de duzentos aparelhos de 

televisão existentes no Brasil na inauguração da TV Tupi, em 1950, passaram para 598.000 

aparelhos na década de 1960, e mais de 4.584.000, na década de 1970. 

Este rápido processo de inserção da televisão nos hábitos de consumo dos 

brasileiros alterou profundamente as relações com as quais as representações sociais 

passaram a serem produzidas no país, assim como as formas de identificação e a redefinição 

de um projeto de identidade nacional, propostas pelo governo, e que tem suas raízes no 

romantismo nacionalista do século XIX.  

 

3. O projeto de uma identidade nacional na telenovela brasileira 

 

O papel do governo na instalação das primeiras transmissoras de TV no Brasil 

foi, a princípio, bastante indireto. Mas não se pode pensar que tenha sido sem importância. 

Os modelos de exploração dos sinais de rádio e televisão no país são de concessão estatal, 

renováveis periodicamente. Desde o início das transmissões no país, o Estado esteve 

bastante presente nas políticas internas das emissoras, principalmente quando começou a 

torna-se o principal investidor em publicidade no mercado, com grandes quantias em verbas 

e recursos federais (MATTOS, 2008). 

Amora (1967) nos demonstra como a criação de uma “identidade nacional 

brasileira” é um projeto antigo. O governo imperial, preocupado em criar uma unidade 

nacional no século XIX, empenhava-se maciçamente na produção de uma narrativa sobre a 

nação, envolvendo todos os elementos culturais ao seu alcance, incluindo o aliciamento de 

escritores e movimentos literários, como ocorreu com o nosso Romantismo, no intuito de 

criar uma representação sobre a figura do brasileiro, uma nacionalidade brasileira. 

Posteriormente, já no século XX, vários projetos (de governo e artístico-

culturais) deram continuidade no reforço e reinterpretação desta identidade nacional que 

estava em constante ameaça, pelo nazismo, comunismo, americanismo, pelos levantes 

proletariados, estudantis, etc. Slogans como “Ordem e Progresso”, “Cinquenta anos em 

cinco”, “Ordem e segurança” eram utilizados para criar um discurso sobre a nação e 
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reforçar a representação de uma suposta unidade nacional. Hall (2011) tratou de discutir a 

criação destas identidades nacionais tardias, observando como as representações sobre as 

identidades nacionais se tratam de uma construção imaginada, seriam “comunidades 

imaginadas”. Imaginadas, segundo Anderson (1989; p. 14), “(...) porque nem mesmo os 

membros das menores nações jamais conheceram a maioria de seus compatriotas, nem os 

encontrarão, nem sequer ouvirão falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a 

imagem de sua comunhão (...)”. São um conjunto de referências, símbolos, compartilhados 

em certa medida, com o objetivo de servir como o elemento de união e identificação entre 

os cidadãos de uma determinada sociedade.  

Cox e Assis-Peterson (2007) destacam o papel da mídia neste processo de 

produção de uma identidade homogenia baseadas em determinados padrões linguísticos. 

Ainda sobre o papel da mídia na atualidade, Wolton (1996) observa como as telenovelas 

foram importantes na definição, reprodução e disseminação de uma representação sobre a 

identidade nacional brasileira, principalmente a partir da década de 1960, depois da 

instauração do regime de exceção, com o golpe militar de 1964. O autor percebe a 

audiência das telenovelas como uma prática individual sobre uma atividade coletiva, com 

capacidade de auxiliar na produção do capital cultural de um povo. Proposições 

semelhantes são utilizadas por Woodward (2000) e Almeida (2003; 2010), que percebem 

em suas análises sobre as narrativas das telenovelas uma capacidade pedagógica, instrutora 

de orientação na construção de certas identidades de gênero, ou mesmo de formas de 

representações sentimentais para com suas audiências. Para as duas autoras, a casa, o 

ambiente familiar, é um espaço bastante propício para a recepção das representações 

produzidas pela mídia, disseminando e reforçando determinados tipos de identidades. 

Contudo, o grau de verosemelhança difundido pelas representações de uma 

telenovela possui um alcance limitado, não podendo impor-se sobre outras representações 

mais estáveis, principalmente quando se trata de uma tentativa de formulação para uma 

pretensa identidade nacional. Como diz Ortiz (2006), a identidade nacional brasileira 

perpassa por uma constante reinterpretação das representações populares pelos grupos 

sociais. As telenovelas, em particular, representam apenas uma das possíveis 

reinterpretações realizadas no dia-a-dia da população, não conseguindo reunir em si todas 

as representações periféricas ao discurso nacionalista principal. Ramos (1986) vai ainda 

mais além, ao pesquisar a origem dos discursos e narrativas das telenovelas apresentadas 

pela Rede Globo, maior produtora de teledramaturgia nacional, e constatar que o discurso 
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dominante veiculado nas telenovelas é produzido tendo como base, uma classe média do 

sudeste brasileiro, em particular do Rio de Janeiro; constatando que, mesmo quando há uma 

variação, as representações passam pelo crivo da “visão carioca” sobre o restante do país. 

Esta sensação pode ser identificada na fala da Informante 03, paraense, 38 anos, 

professora, sobre o processo de estranhamento em relação à representação sobre seu Estado 

natal, o Pará, e a representação apresentada nas telenovelas. 

 

Não, gente, não dá pra acreditar. Eles [as personagens] não falam como a gente, 

não andam como a gente. Outro dia eles até usaram uma expressão que a nós 

usamos muito no Pará: “parece até uma varejeira!”. Mas em compensação, 

quando um grupo que veio do interior pra cidade [Belém], eles mostravam o povo 

todo empolgado com a praia, como se nunca tivessem visto praia. Gente, o rio 

Amazonas é imenso! Mesmo no leito do rio tem praia que você perde de vista. 

Era mais fácil eles ficarem doidos é pra ver os shoppings, as ruas todas asfaltadas, 

muito transito... Isso sim eles não tem costume de ver no interior... 

(Informante 03: AP, entrevista realizada em 22 de abril de 2012) 

 

 

Neste momento da recepção, os fatores de conflito linguístico e sociocultural 

entram em cena revelando a fragilidade da sensação de verosemelhança criada pelo enredo 

da telenovela. A informante 03, por ser paraense, conhecendo a realidade da região Norte e 

de seu povo, entra em choque com as representações recriadas pela telenovela que não 

entram em concordância com suas experiências pessoais. Assim, a informante revela a 

imposição de uma representação sobre seu Estado, o Pará, por um grupo que não possui 

condições reais de oferecer uma imagem condizente com o que é compartilhado pelos 

nativos da região. 

Sobre a questão linguística, a Informante 03, ainda reflete sobre o uso de 

expressões populares (como “varejeira”), marcas identitárias (a cidade, o mar, o rio 

Amazonas) da região e do Estado do Pará, observando que, mesmo quando empregadas, 

não são suficientes para provocar uma recepção de acordo com as práticas linguísticas e 

culturais de sua população. Cox e Assis-Peterson (2007) podem nos ajudar com esta análise 

quando explicam que, mesmo com a prevalência dos discursos sobre transculturalidade e 

dos fenômenos de multilinguismo da atualidade no campo acadêmico, na prática, ainda 

precisamos desenvolver formas de uso e apropriação destes conceitos em nossas práticas 

cotidianas, o que permitiria a realização de propostas que levassem em consideração as 

especificidades da variedade sociolinguística do Brasil em todos os campos de produção do 

discurso. Não só das práticas linguísticas, mas do reconhecimento e respeito das demais 
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práticas culturais e sociais, tão diversas no país, produzindo uma descentralização do 

discurso “grã-fino”, como sugere Ramos (1986), nas produções televisivas nacionais. 

 

4. Língua, identidade e diferença na recepção da telenovela brasileira 

 

Como pudemos observar na fala da Informante 03, anteriormente, mesmo 

havendo um grande índice de identificação entre telespectadores e personagens e situações 

vividos nas telenovelas, nem sempre este processo se dá de maneira passiva, ou mesmo sem 

conflitos abertos, na tentativa de realizar uma manutenção das representações sociais 

envolvidas. 

Ficou evidente ao longo da pesquisa, que os conceitos de identidade e 

identificação são fundamentais para a compreensão dos fenômenos produzidos pelas 

telenovelas nacionais. O ser humano, na tentativa definir sua identidade, busca se apropriar 

de determinados marcadores culturais que o ajudaram a representar a si mesmos e os 

contextos e espaços em que se situa. Neste sentido, a língua é uma forma especial de 

marcador cultural que age na construção das identidades, seja no âmbito individual, seja de 

um povo ou nação. Percebe-se, aqui neste trabalho, o processo de identificação como o 

reconhecimento destas marcas simbólicas, os marcadores culturais empregados pela 

recepção, que permitem a identificação de uma singularidade, compartilhada ou 

individualizada, entre membros de um determinado grupo. Para Freud e Lacan, o processo 

de identificação pode se dar de três formas: narcísica, do resultado da formação de ego, ou 

histérica. Em todos os casos, ele se dá pela aproximação ou repulsa do “eu” em relação ao 

“outro” idealizado (SOUZA, 1994). Idealização esta que pode ser representada através do 

enredo das telenovelas, por exemplo, ou pela cultura em geral. 

Outro conceito importante que me aproprio neste momento é o de “língua”, uma 

reunião das formulações de Kanavill Rajagopalan e Bernadete Abaurre (XAVIER, 

CORTEZ, 2003), que a percebe como um sistema de ordem sociocultural, situado 

historicamente e que se desenvolve em determinadas práticas sociais, portanto, em 

constante estado de reatualização, instabilidade e redefinição. A língua também expressa 

posições e atuações políticas no campo do discurso, podendo ser usada para criar ou omitir 

realidades. 

Desta forma, nas telenovelas brasileiras, existe uma tendência a uma 

homogeneização da língua portuguesa que se fala no Brasil, que serve ao interesse de 

criação de uma identidade nacional unificada. Contudo, numa realidade geográfica e social 
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como a encontrada no país, esta pretensão de unidade linguística, o mito do 

“monolinguísmo”, torna o processo de recepção das telenovelas um tanto quanto 

dificultada. 

Percebe-se, como já foi discutido anteriormente, que o padrão de fala e uso da 

língua nas telenovelas obedece a certa normatização, referida pela Rede Globo, principal 

produtora do gênero no país, como parte do “Padrão Globo de Produção”, que preza pela 

qualidade estética e técnica de seus produtos. Contudo, devemos questionar quais padrões 

estéticos estão em vigor no momento desta produção. 

A fala da Informante 03, anteriormente, ainda demonstra também o 

estranhamento e a diferenciação que se acentuam quando as representações sobre seu 

Estado e forma de falar são confrontadas com o sotaque “nortista” desenvolvido na 

telenovela ao afirmar: “Eles não falam como a gente. Não andam como a gente”. Neste 

momento, a ilusão de verossemelhança criado pelo enredo e a produção da telenovela é 

posta em risco pela identidade da telespectadora, que não se reconhece representada na 

atuação das personagens. O Informante 02 fala um pouco mais sobre esta diferenciação que 

é sentida entre o modo de falar “paraense” e o sotaque inventado pela telenovela. 

 

Eles não entendem como nós falamos, não usam os pronomes como nós usamos. 

Nós temos o maior orgulho de usar o “tu”, por exemplo, certinho. “Tu vais para 

casa?”, “Como tu estás?”. Nós quase não usamos o “você”. Só um dos 

personagens fala o “tu” como nós usamos, mas o resto... não passa nem longe! 

(Informante 02: PE, entrevista realizada em 22 de abril de 2012) 

 

No caso do dialeto local utilizado pelos paraenses, suas marcas de expressão 

oral também se tornaram marcas identitárias, como Mello (1999) nos indica a possibilidade, 

utilizadas pelos seus usuários para definir sua cultura, seu modo de falar, de ser e se 

perceber na região e no país como um todo. Estes dados nos remetem aos postulados da 

“teoria da acomodação” de Gilles, desenvolvida no final da década de 1970. Ela diz que, as 

pessoas são motivadas pelo desejo de aproximação ou distanciamento, identificação ou 

diferenciação, em relação ao seu interlocutor durante as práticas linguísticas, que afetam a 

sua escolha de uso da língua e os padrões que esta assume durante o processo de 

conversação (HELLER, 1996). Ao tentar formular uma homogeneização entre as 

variedades linguísticas do Norte e do Nordeste em um suposto sotaque “nortista”, as 

telenovelas colocam em questão a legitimidade do modo de falar tipicamente paraense, 

rapidamente defendido pelos informantes durante as entrevistas. Seriam representações 

como estas, desenvolvidas pelas telenovelas nacionais, apenas resquícios de uma concepção 
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de unidade linguística nacional, fruto ainda do projeto de criação de uma identidade 

nacional? 

 

5. Considerações finais 

 

Como pudemos perceber através das discussões sobre o tema e de alguns 

depoimentos coletados de entrevistas com telespectadores do Norte do país, as telenovelas 

brasileiras desenvolveram uma forma específica de linguagem, com seus marcadores 

próprios, formas de expressão, um “vocabulário” audiovisual que fosse capaz de produzir o 

efeito de verossemelhança em seus enredos e personagens com elementos da realidade 

social do país, confundindo um pouco as fronteiras entre realidade e ficção, e auxiliando na 

produção de uma representação comum sobre o território brasileiro e sua diversidade 

cultural. 

Contudo, através das falas extraídas das entrevistas ao longo deste trabalho, 

também percebemos que no espaço da recepção, as representações produzidas pelas 

telenovelas podem encontrar espaços de resistência e de conflito, abertos ou não, com as 

demais representações produzidas por outros espaços sociais, a exemplo do sentimento de 

identidade regional, ou estadual (no caso, paraense, roraimense). 

Em parte, o conflito de identificação entre “representações mediadas” e 

“representações vividas”, observado entre os entrevistados sobre os contextos e 

personagens apresentados nas telenovelas nacionais, pode ser compreendido se levarmos 

em consideração a origem de tais produções audiovisuais, em sua maior parte do Rio de 

Janeiro, que acabam dominando o discurso oficial sobre uma nacionalidade e regionalidade 

brasileiras entre seus telespectadores. Tendo em vista que as linguagens são fluidas, e 

frequentemente se deixam escapar determinadas construções, nunca se poderia esperar que 

as representações desenvolvidas pela linguagem da telenovela brasileira fossem capazes de 

promover uma recepção completamente uniforme entre seus telespectadores. 

Especialmente, entre aqueles que se fazem aludir em seus enredos, representados apenas de 

maneira superficial, numa suposta essencialidade, na forma de arquétipos elementares de 

uma identidade representada na ficção.  

Não podemos, contudo, generalizar as reflexões aqui alcançadas imaginando 

que seriam suficientes para responder a uma problemática tão vasta, como a que nos impõe 

os contextos de recepção regional levando em consideração apenas o resultado de algumas 

entrevistas. Os depoimentos aqui expostos, antes de tudo, nos apontam as perguntas, e 
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apenas depois disso, nos indicam as respostas, ou os caminhos que devemos percorrer para 

encontra-las. 

O complexo jogo de identificação e diferenciação que ocorre no processo de 

recepção das telenovelas nacionais ainda se torna mais complexo diante do quadro social, 

político, cultural e geográfico que se impõe sobre o Brasil, com uma diversidade de 

elementos que escapam a qualquer forma de representação total por meio de uma 

linguagem pré-estabelecida. Lembremos que esta é uma pesquisa ainda em 

desenvolvimento, portanto sem conclusões definitivas, como seria adequado tratando-se de 

um tema tão complexo e em constante atualização como é o campo da definição de uma 

identidade, seja local, regional ou nacional, se não “glocal”. Desta forma, somos forçados a 

pensar a linguagem, e suas aplicações, em termos de categorias múltiplas, fluidas, em 

constante adaptação e redefinição na tentativa de aprimorar sua capacidade de 

representação do mundo, das relações sociais, da cultura e tudo o mais que envolve a 

experiência humana. Devemos, então, pensar a língua como um grande caleidoscópio, 

como sugerem Cesar e Cavalcanti (2007), em constante movimento, produzindo 

maravilhosos resultados em constante mutação. 

 

Referências: 

 
ALENCAR, Mauro. A Hollywood Brasileira: Panorama da telenovela no Brasil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: SENAC Rio, 2004. 

 

ALMEIDA, Heloisa Buarque de. Telenovela, consumo e gênero: “muitas mais coisas”. Bauru, SP: 

EDUSC, 2003. 

________. Melodrama comercial: reflexões sobre a feminilização da telenovela. Cad. Pagu 

[online]. 2002, n.19, pp. 171-194. ISSN 0104-8333. Disponível em: http://www.scielo.br/ 

scielo.php?pid=S0104-83332002000200008&script=sci_abstract&tlng=pt. Acessado em 21 set. 

2010. 

AMORA, Antonio Soares. A literatura Brasileira: o Romantismo. 5ª ed. vol. 2. São Paulo: 

Cultrix, 1967. 

ANDRADE, Danúbia. As histórias que a telenovela nos conta: do deslocamento do cotidiano à 

multiplicação da experiência. Colóquio Internacional Televisão e Realidade. Salvador: Universidade 

Federal da Bahia, 2008. Disponível em: http://www.tverealidade. 

facom.ufba.br/coloquio%20textos/Danubia%20Andrade.pdf. Acessado em 24/11/2009. 

 

ANDRADE, Roberta Manuela Barros de. O Fascínio de Scherezade: Os usos Sociais da 

Telenovela. 2001. 284 p. Tese (Doutorado em Sociologia). Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia, Universidade Federal do Ceará. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

________. O fim do mundo: Imaginário e teledramaturgia. São Paulo: Annablume, 2000. 

 

BARBEIRO, Jesús Martin. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 1997. 

 

________. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção televisiva. 2. ed. São Paulo: Senac 

São Paulo, 2004. 

 

BENEDICT, Anderson. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática, 1989. 

 

BILTEREYT, Daniel; MEERS, Philippe. The international telenovela debate and the contra-flow 

argument: a reappraisal. Media, Culture & Society, July 2000-22: pp. 393-413. Disponível em: 

http://mcs.sagepub.com/content/22/4/ 393.full.pdf+html. Acessado em 21 set. 2010. 

 

CAMPEDELLI, Samira Youssef. A Tele-Novela. 2. ed. São Paulo: Ática, 1987. 

 

CÉSAR, América L., CAVALCANTI, Marilda C. Do singular ao multifacetado: o conceito de 

língua como caleidoscópio. In: CAVALCANTI, Marilda C., BORTONI-RICARDO, Stela Maris. 

Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2007; pp. 45 – 66. 

 

COX, Maria Inêz Pagliarini; ASSIS-PETERSON, Ana Antônia de. Transculturalidade e 

Transglossia – Para compreender o fenômeno das fricções linguístico-culturais em sociedades 

contemporâneas sem nostalgia. In: CAVALCANTI, Marilda C.; BORTONI-RICARDO, Stella 

Maria (orgs.). Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas, SP: Mercado de Letras, 

2007. 

 

FREITAS, Déborah B. A. P. A construção do sujeito nas narrativas orais. In: CLIO. Revista de 

Pesquisa Histórica. N. 25-2, 2007. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2008. 

 

FILHO, Daniel. O circo eletrônico: fazendo TV no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. 

 

HELLER, Monica. Bilingualism and multilingualism. In: VERSCHEREN, J., ÖSTMAN, J., 

BLOMMAERT, J. Handbook of pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Co., 

1996. 

 

KEHL, Maria Rita et. al. Um país no ar. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

LOPES, Maria Immacolata Vassallo. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção, 

teleficcionalidade. São Paulo: Summus Editorial, 2002. 

 

________. Telenovela brasileira: uma narrativa sobre a nação. Comunicação & Educação, Brasil, 

v. 9, n. 26, 2007. Disponível em http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/ 

article/view/4195/3934. Acessado em 21 set. 2010.  

 

MATTELART, Michèle; MATELLART, Armand. O Carnaval das Imagens: A ficção na TV. 2. 

ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

 

MATTOS, Sérgio Augusto Soares. História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e 

política. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

 

MELLO, Heloisa Augusta Brito de. O falar bilíngue. Goiânia: UFG, 1999. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14 

MOTTER, M. Telenovela: arte do cotidiano. Comunicação & Educação, Brasil, v. 5, n. 13, 2007. 

Disponivel em http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc /article/view/4079/3829. 

Acessado em 21 set. 2010. 

 

MUNIZ, L. Nos bastidores da telenovela. Comunicação & Educação, Brasil, v. 2, n. 4, 2008. 

Disponivel em http://revistas.univerciencia.org/index.php/comeduc/article /view/4274/4005. 

Acessado em 21 set. 2010. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

PASTINA, Antonio C. la; STRAUBHAAR, Joseph D. Multiple Proximities between Television 

Genres and Audiences: The Schism between Telenovelas’ Global Distribution and Local 

Consumption. Gazette, June 2005-67: pp. 271-288, doi: 10.1177/0016549205052231. Disponível 

em: http://gaz.sagepub.com/content /67/3/271.full.pdf+html. Acessado em 21 set. 2010. 

 

RAMOS, Roberto. Grã-finos na Globo: cultura e merchandising nas novelas. Petrópolis: Vozes, 

1986. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: ________ (Org.). 

Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000; pp. 73 – 

102. 

 

SOUZA, Octavio. Fantasia de Brasil: as identificações na busca da identidade nacional. Rio de 

Janeiro: Escuta, 1994. 

 

WOLTON, Dominique. Elogio do grande público: uma teoria crítica da televisão. São Paulo: 

Palas Athena, 1996. 

 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma discussão teórica e conceitual. In: SILVA, 

Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2000; pp. 7 – 72. 

 

XAVIER, Antônio Carlos, CORTEZ, Suzana. Conversa com linguistas: virtudes e controvérsias 

da linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

 

XAVIER, Nilson. Almanaque da telenovela brasileira. São Paulo: Panda Books, 2007. 

 


