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RESUMO 

 

A arte de representar o drama da existência é uma mistura de intercâmbios, encontros e 

comunhões entre quatro elementos: a pessoa do ator, o personagem, o autor e o público. 

Nossa proposta nesse artigo é apresentar esses intercâmbios resultantes da observação da 

telenovela Fina Estampa, notadamente, na criação de Aguinaldo Silva e desempenho da 

atriz Lília Cabral protagonista da personagem Griselda. Na aferição da audiência, ouvimos 

70 mulheres participantes de um minicurso que tratou a evolução da teleficção brasileira. 
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Introdução 

 

A telenovela brasileira vem se estruturando em torno de representações que 

compõem “uma matriz imaginária capaz de sintetizar a sociedade brasileira em seu 

movimento modernizador” (LOPES, 2009 p. 3), principalmente com o fim do regime 

militar em 1985. Assuntos de natureza moral e política começaram a ser abordados, não 

raro constituindo o aspecto central da trama. Motter (2003) e Andrade (2003) já 

preconizavam que os conflitos, lutas, desilusões, satisfações que movem as personagens são 

reconhecíveis pela audiência como presentes na vida real, “tudo, das personagens aos 

cenários, parece convergir para a produção de um espelho da sociedade brasileira 

contemporânea” (ANDRADE, 2003 p.25). 

  Nas telenovelas circulam valores impulsionados, a maioria, pelos heróis ou heroínas  

ou seja, são as personagens que advogam justiça e protestam contra o mal na aclimatação 

contemporânea do melodrama no Brasil do século XXI. Pretendemos, nesse artigo, estudar 

os caminhos que levaram à popularidade de uma personagem  como Griselda da  telenovela 
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Fina Estampa  (TV Globo – 2011-2012
4
), alocada na ficção no horário nobre e  que, ao 

nosso ver, conjugou harmonicamente os fatores que levam uma personagem ao 

reconhecimento do público porque equilibrou-se  num pilar  composto por a) a criatividade 

do autor na moldura e composição de sua personagem  b) a representação, na telenovela, 

de uma mulher forte, carismática, trabalhadora, defensora do lar  e representante 

seguimentos sociais que lutam por impor à sociedade uma ética no embate entre o bem e o 

mal. Em sua poética, Aristóteles (384 a.C – 322 a C) afirma que  o caráter de uma 

personagem constitui o seu ethos (sua diretriz de conduta ou propriedade  que determina a 

essência ou a natureza de um ser, sua índole) Griselda representa , na telenovela, uma 

identidade que traduz, na ficção, o imaginário feminino de uma mulher vitoriosa, c) o 

reconhecimento artístico e a maturidade de uma atriz como Lília Cabral que encarnou o 

papel d) a empatia da personagem com a audiência ao estabelecer , ao longo da trama, 

noções claras sobre os preceitos morais e polares, estabelecendo diferenças entre o certo e 

o errado. Griselda (Lília Cabral) conquistava a audiência, na medida em que personificava-

se numa heroína  que não “fugia à luta”, era intransigente e modelar na defesa do que é 

justo e correto. A revista Veja (novembro de 2011) qualificava-a em matéria de capa: 

“heroína dos novos tempos”. A reportagem mostrou  como a novela incorporava Griselda 

ao imaginário dos brasileiros mesmo que sua figura representasse “tradições que muitos 

teriam por antiquadas: a retidão moral e a autoridade (amorosa, mas inabalável) impostas na 

educação dos filhos” (MEIER, 2011, p.149). A revista enumera alguns “fenômenos” para o 

sucesso da trama que atingiu, em média, 41 milhões de telespectadores por capítulo: a nova 

classe média (o tema da ascensão social de Griselda traduzindo na teleficção o que 

acontecia na realidade, ou seja, o crescimento econômico de 90% da população 

concentradas nas classes C, D e E); as mulheres no comando dos lares (dados do IBGE 

mostraram que a proporção de famílias chefiados por mulheres subiu de 27% para 36% 

entre 2001 e 2009 - mais de 21 milhões de famílias são semelhantes ao clã Pereirão, 

notadamente na classe C
5
); e ainda, a virada ética:   

Nos últimos meses, as sucessivas quedas de ministros envolvidos em escândalos, 

como Wagner Rossi, da Agricultura, e Orlando Silva, do Esporte, sugeriram aos 

brasileiros que as denúncias de corrupção já não são respondidas com influência 

cínica pelo governo. Griselda foi baseada em uma faz-tudo portuguesa do bairro 

Santa Tereza que Aguinaldo Silva conheceu na década de 70. O autor guardou 

                                                 
4
 Telenovela exibida entre 22/08/2011 a 23/03/2012. Direção geral e de núcleo: Wolf Maia. 

5
 A classe C é um grupamento de aproximadamente 39 milhões de pessoas que desde 2003, graças à 

estabilidade econômica e aos bem-sucedidos planos sociais, vivem com uma renda em torno de 2 salários 

mínimos e meio. Disponível em http://www.cps.fgv.br/cps/classe_media/ Acesso em 25 de maio de 2012. 



 

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

 
 

 3 

essa encarnação de retidão e honestidade por mais de trinta anos, para apresentá-

la ao público no oportuníssimo momento em que se fala de uma “faxina” ética. 

Foi ao encontro das ansiedades e esperanças do público (MEIER, 2011, p. 151). 

 

 O perfeito entrosamento entre personagem e público, autor e atriz conforme 

critérios estabelecidos por Távola, elucidam o sucesso de Griselda, ou seja, “dá-se, então, 

uma relação pessoal subjetiva entre o público e a pessoa do ator. Essa relação igualmente 

influencia seu julgamento” (TÁVOLA, 1984 p.48). O autor vai criando juntamente com o 

ator/personagem na medida em que suas atitudes perpassam pelo julgo do público: a arte de 

representar o drama da existência seria, pois, a mistura de intercâmbios, encontros e 

comunhões entre quatro elementos: 1) a pessoa do ator; 2) o personagem; 3) o autor e 4) 

cada pessoa do público. (TÁVOLA, 1984, p. 61).  

 

O Ator/personagem  

No cinema, assim como na televisão, utilizando-nos das observações de Anatol 

Rosenfeld (1998), a câmara, através de seu movimento, exerce uma função nitidamente 

narrativa, inexistente no teatro. Focaliza, comenta, recorta, aproxima, expõe, descreve “o 

close up, o travelling, o panoramizar são recursos tipicamente narrativos” (ROSENFELD, 

1998 p.31).  A televisão pode realçar e aproximar a personagem de seus contornos 

oferecendo ao telespectador a possibilidade de admirar um simples esgar ou movimento da 

face, dos olhos ou dos lábios. Na teleficção, o som, a câmera, o figurino, o penteado, a 

maquiagem, a direção determinam e modificam a criação da personagem pelo ator.  

Compõem-na elementos de caracterização individual que, reunidos, facilitam, 

quase de imediato, uma viva impressão (“percepção informada”), assinalando tal 

personagem e lhe dando destaque. Incluída nessa “imagem prototípica” está a 

compleição (a disposição psicológica ou moral; a índole; o temperamento 

manifesto), a par de referências a itens  de vestuário (figurinos), a maquiagem, 

penteados, posturas corporais (não raro com a exposição óbvia de cacoetes). 

(TRINTA, 2007 p. 154). 

 

Na telenovela, segundo Pallottini (1998), a personagem se confunde com o 

intérprete, “o grande público está interessado no ator que é, para os mais desavisados, 

intérprete e autor do que está sendo dito” (PALLOTTINI, 1998, p. 139). Em se tratando de 

ficção na TV, diz Pallottini, a ingerência do ator e do seu carisma parecem cada vez maior e 

mais poderosos até o ponto de se fundir e confundir com o personagem.  Para autora, o 

caminho percorrido pela personagem em televisão é longo e cheio de modificações. Os 

atores, às vezes, por diversos motivos podem recursar alguns papéis, principalmente pela 

confusão que até hoje fazem os telespectadores menos avisados, entre ficção e realidade ou 
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entre ator-personagem; outros escolhem suas personagens pelas virtudes dramatúrgicas que 

podem ter, por serem bem construídas e interessantes. A personagem começa sua trajetória 

na sinopse, passa pelo exame do diretor, da equipe, do ator, e quando é aceita, composta, 

criada interiormente, “vai ser mostrado a um público que por definição é grande, amplo, 

multiforme, distante, mediado, esfriado pela máquina, regularmente desatento, crítico, 

ávido” (PALLOTTINI, 1998, p. 145).  

Em 2010, assim que finalizou a sinopse de Fina Estampa, Aguinaldo Silva postou 

em seu blog o desejo de ter Lília Cabral 
6
como sua protagonista. Somente ela, filha da 

portuguesa Almedina Sofia de Medeiros Cabral cujos pais chegaram ao Brasil como 

imigrantes e se estabeleceram na Lapa, em São Paulo, poderia encarnar a portuguesa 

Griselda, simples, orgulhosa, cheia de fúria e humor. 

A atuação de Lília Cabral teve reconhecimento de crítica e público no cinema e 

teatro
7
. A atriz tece algumas considerações sobre técnicas para a composição de suas 

personagens: 

Eu nunca tivesse essa coisa de ter tempo para me concentrar, não sou atriz  de 

ficar  fazendo alongamento, de meditar, não tenho isso. Não tenho problema de 

chorar, se tem de chorar eu choro, não preciso me preparar. Assisti algumas 

palestras na EAD, até do Giafrancesco Guarnieri, e cedo concluí que eu ia muito 

mais para o lado da intuição do que da razão. Acho que a intuição ajuda muito 

(RIBEIRO, 2007. p.181). 

 

                            E como vestir uma personagem no teatro e na televisão?  

 

No teatro você escolhe o personagem, comigo é assim: eu quero fazer, eu quero 

fazer, aposto naquilo e muita gente me ajuda. Já tenho discernimento do que é 

legal e do que não é. Na televisão é o diretor quem diz: esse é o seu personagem. 

                                                 
6
 Na Rede Globo, desde 1984, Lília Cabral estreou como coadjuvante na novela Corpo e Corpo de Gilberto 

Braga. Na emissora, participou de mais de 20 telenovelas além de muitos episódios de Você Decide e 

seriados. Desde 2006 sua carreira deu uma guinada para o protagonismo quando interpretou Marta Toledo 

Flores, em Páginas da Vida, de Manoel Carlos, uma tresloucada avó, capaz de ações perversas como a de 

negociar a guarda de um neto. Em 2008, faria outra personagem oposta à ambiciosa Marta. Entrava no ar em 

A Favorita, novela de João Emmanuel Carneiro e Lília interpretava a humilde Catarina, uma dona de casa 

reprimida, frágil e submissa aos desmandos e agressões  do marido .Na novela seguinte Lilia Cabral mais uma 

vez se supera ao viver a elegante Tereza, (Viver a Vida- Manoel Carlos, 2009) moradora do Leblon e recém 

separada do riquíssimo empresário Marcos (José Mayer). A personagem emocionou a todos com o sofrimento 

ao ver a filha Luciana (Alinne Moares) ficar tetraplégica. Pela sua brilhante interpretação, recebeu o prêmio 

Imprensa de Melhor atriz da TV. Bela, mas prepotente em suas atitudes, Tereza era o oposto da personagem 

seguinte- Griselda - até nos dotes físicos. Na juventude, fora uma das modelos mais bem pagas do Brasil.  
7
 Desde sua temporada no teatro em 2003\2005 com a peça Divã, a atriz já havia conquistado o público com 

casas cheias. A montagem foi vista por cerca de 120 mil espectadores em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Belo Horizonte e Lisboa. Recebeu o prêmio Shell de Melhor atriz contracenando com Alexandra 

Richter e Marcello Valle. Do teatro, a peça foi transposta para o cinema em 2009 e em 2011, virou seriado na 

TV Globo. Outro momento de grande relevância na recente carreira de Lilia Cabral foi a interpretação de 

Maria do Caritó protagonizando uma solteirona beirando os 50 anos, que está decidida a se casar, mesmo que 

para isso tenha que enfrentar a fúria do pai e de toda uma cidade que acreditam que ela é uma santa. A 

personagem vive entre o sacro e o profano, a virgem e a mundana. 
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Para vestir o personagem, você usa as observações cotidianas, isso é uma coisa 

muito importante, você tem de ficar atento. (...) O diretor te ajuda a entender, a 

desenvolver o personagem, a saborear a cena. Lógico que no começo de cada 

novela você vai jogando, erra aqui, concerta, erra ali, concerta. Tem atores que 

começam as primeiras cenas muito exagerados, descompensados, às vezes o 

diretor ainda está sentindo a que veio o personagem. Depois tudo vai se 

ajustando. Por isso é cruel fazer uma análise de uma novela nas duas primeiras 

semanas, porque é uma jogada de braço e perna sem fim, é muito difícil, 

começar qualquer coisa é muito difícil (RIBEIRO, 2007 p.249). 

 

A ascensão de Lília Cabral com sua expressividade e cuidadosa composição da 

personagem Griselda foi um dos trunfos para a popularidade e sucesso da telenovela Fina 

Estampa.
8
 A personagem, segundo Távola, se beneficia do tratamento do ator (quando 

criativo e empático), levando o autor a ir adequando sua escrita em função do desempenho 

dos atores. “Estes, conforme a atuação, transformam-se em coautores da obra. Tal 

realimentação de dados só é possível na telenovela” (TÁVOLA, 1984 p.51). 

 

 O autor e a personagem  

 Quando começou sua carreira jornalística no Rio de Janeiro, nos anos 1970, o autor 

da trama Aguinaldo Silva morava num apartamento térreo em Santa Tereza, e lá conheceu 

uma profissional que cuidava de reparos domésticos, como o entupimento de uma tubulação 

de gás. A portuguesa que consertava encanamentos e fiações diversas era conhecida tanto 

pela eficiência nessas tarefas eminentemente masculinas como pela capacidade de criar seus 

três filhos. Vestia-se com um macacão e sempre carregava sua caixa de ferramentas. Dessa 

figura humana nasceria a personagem inspiradora da telenovela Fina Estampa, cuja 

narrativa seria trabalhada em torno das relações dela com a profissão, os filhos, amigos e 

inimigos
9
. 

 Como na vida real, Griselda também era uma portuguesa que chegou ao Brasil com 

cinco anos e, na ficção, nos foi contado que casou-se com Pereirinha (José Mayer) aos 

catorze e com ele teve três filhos: Joaquim José (o “Quinzé” – interpretado por Malvino 

Salvador), José Antenor (Caio Castro) e Maria Amália (Sophie Charlotte). Seu marido, um 

pescador mulherengo abandona a família e desaparece no mar. Depois de muitos anos 

Griselda, devota de Nossa Senhora de Fátima, destrói o retrato daquele homem ao qual 

                                                 
8
 Descordando ou não das ações da personagem o público foi unânime em reconhecer  o talento artístico de  

Lilia Cabral : foi a melhor em sua categoria pela interpretação de Griselda,  na 16ª edição do prêmio Melhores 

do Ano, realizado pelo Domingão do Faustão, nos estúdios da Globo Rio. A votação é feita pelos 

telespectadores. Concorriam com ela as atrizes Christiane Torloni e Glória Pires. 
9
 Escrita com: Nelson Nadotti, Patrícia Moretzshon e Maria Elisa Berredo. Colaboração de: Maurício 

Gyboski, Rodrigo Ribeiro, Meg Santos, Brunno Pires e Ruy Vilhena.  
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havia dedicado amor e companheirismo. Para sustentar sua família passa a gerenciar o lar 

trabalhando como reparadora de aparelhos, instalações com problemas, iluminação etc. Era 

uma espécie de “faz tudo”, moradora de um sobradinho no Quebra Mar, região humilde da 

Barra da Tijuca. Pelo seu andar peculiar, vestida com um macacão e carregando sempre sua 

maleta de ferramentas ficou conhecida por “Pereirão” ou “Marido de Aluguel”.  

Por um golpe de sorte, Griselda fica rica e vai morar num dos condomínios fechados 

da Barra, mas continua altiva e fiel às suas antigas amizades. Gerencia um grupo de 

trabalhadoras, as “maridas de aluguel”, que como ela, usam a mesma indumentária e 

prestam serviços domésticos ao jeito de “Pereirão”. De estampa rústica e masculinizada, 

Griselda vai, aos poucos, conquistando sua “fina estampa”, contudo, sua lisura de caráter 

continuará a mesma. Aguinaldo Silva afirma:  

Com a Griselda eu me emociono demais. Às  vezes, no calor da hora, com 37 

páginas para escrever, um autor pode fazer cenas rápidas para facilitar o 

trabalho.Com ela, é impossível,não posso errar, porque Griselda  nunca pode ser 

trivial. As pessoas estão querendo ouvi-la.[ ...] é um símbolo de ascensão social 

que ocorreu no Brasil nos últimos anos (MEIER, 2012 p. 153). 

 

O destino de Griselda irá se cruzar com o chefe de cozinha René Velmont (Danton 

Vigh) quando faz um reparo na mansão de Tereza Cristina, uma ricaça frívola e de mau 

caráter. Por coincidência, o filho de Griselda Antenor, estudante de Medicina, está noivo da 

filha de René, Patrícia (Adriana Birolli). Ele renega a mãe e odeia a vida pobre que eles 

levavam e envergonha-se dos irmãos. Quando a mãe torna-se rica, ambos restabelecem seus 

elos afetivos e, ao final, na festa de formatura de Antenor, Griselda, a paraninfa, faz um 

discurso em defesa da ética, da moral e dos bons princípios no exercício de qualquer 

profissão, seja médico ou trabalhador braçal.  

Sua antagonista é Tereza Cristina (Cristiane Torloni) que tem a seu dispor um fiel 

mordomo Crodoaldo Valério (Marcelo Serrado) um homossexual inteligente e mordaz em 

seus diálogos e agrados à sua patroa. Para ele, Tereza Cristina é uma espécie de Deusa 

egípcia e em todos os imbróglios que ela se envolve, torce por sua saída vitoriosa. Griselda, 

por sua vez, realiza sua vida amorosa, ao lado do seu fiel amigo, o padeiro português 

Guaracy (Paulo Rocha).  Durante os 185 capítulos, vai enfrentar toda sorte de ações cruéis 

premeditadas por Tereza Cristina como intrigas, sequestros, incêndios e tentativas de 

assassinato. O próprio autor da trama admite a semelhança de Griselda e Tereza Cristina 

aos mocinhos e vilões dos desenhos animados. É o gato caçando o rato e que mesmo com 

todas as armadilhas não consegue, como no desenho animado “Tom e Jerry”; ou o coiote 
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tendendo pegar o avestruz em “Papaléguas”. Aguinaldo Silva, em entrevista ao projeto 

“Memória Globo” também afirma que essa estratégia maniqueísta é corrente em diversas 

telenovelas de sua autoria. 

O bom vilão é canastrão, faz o telespectador rir. É um pouco como o Tom 

do desenho animado Tom & Jerry. Ele esmaga aquele ratinho mil vezes 

por dia, prepara as armadilhas mais ardilosas, mas sempre leva a pior, e 

todo mundo morre de rir. Os meus vilões são assim. A Altiva [Eva 

Wilma], de A indomada, a Perpétua, personagem de Joana Fomm em 

Tieta, e mesmo a Maria Regina, que a Letícia Spiller interpretou em 

Suave Veneno, eram todas vilãs de desenho animado. Acho que esse é o 

segredo. Se você fizer o vilão sério, mau, rancoroso, terrível, as pessoas 

rejeitam, não gostam. Quanto ao bom herói, ele deve ser absolutamente 

imaculado (SILVA, 2008, p. 35). 

 

A construção da personagem 

No teatro grego a personagem era apenas uma máscara, uma persona que 

correspondia ao papel dramático. Nesse período, o ator estava separado de sua personagem 

sendo apenas um executante e não sua encarnação, mas na evolução do teatro ocidental, 

haveria uma inversão dessa perspectiva: a personagem vai se identificar cada vez mais com 

o ator que a encarna e tornar-se semelhante aos outros homens transmudando-se em 

entidade psicológica e moral, pondera Pavis (1999). A personagem no teatro, conforme 

definição de Décio de Almeida Prado (1998), constitui praticamente a totalidade da obra. 

Nada existe a não ser através dela. “Com efeito, há toda uma corrente estética moderna, 

baseada em ilustres precedentes históricos, que procura reduzir o cenário quase à 

neutralidade para que a soberania da personagem se afirme” (PRADO, 1998 p.84).  

Quando a personagem sai detrás da máscara e se torna humana, começa sua função 

de causar no espectador uma identificação que será mais acentuada nas telenovelas. A 

personagem constitui a ficção. Nesse terreno ficcional, segundo Prado, vamos nos deparar 

com seres humanos de contornos definidos vivendo situações exemplares de um modo 

exemplar, como nos parece a nossa personagem Griselda. Ou então, exemplar também no 

sentido negativo, nesse caso, como a antagonista Tereza Cristina. O choque entre dois 

temperamentos, duas ambições, duas concepções de vida obrigam as personalidades 

submetidas ao confronto a se determinarem. A função dos antagonistas ou personagens 

chamadas de “contrastes” é a de dar relevo aos protagonistas mediante um jogo de luz e 

sombra (PRADO, 1998). 
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 Personagens em duelos  

Para entendermos a personagem Griselda de Fina Estampa achamos necessário um 

mergulho nos fundamentos do melodrama onde acreditamos estarem as caracterizações que  

também fizeram sua ascensão e a transformaram numa heroína do “horário nobre” da 

televisão.  

Na acepção de Ivette Huppes (2000), o melodrama é uma composição muito simples 

na sua estrutura por estabelecer contrastes bipolares em níveis horizontal e vertical. 

Horizontalmente, coloca em oposição personagens representativas de valores opostos - 

virtude e vício – verticalmente, vai alternando momentos de extrema desolação com outros 

de euforia. São comuns por isso mesmo, os duelos, batalhas, explosões e reações violentas 

acontecendo verticalmente, ou seja, na evolução da história. O universo das possibilidades 

humanas está reduzido a duas alternativas rotuladas desde o começo, uma corresponde ao 

bem; a outra, ao mal. O conflito é claramente um embate entre campos separados e as 

personagens – com os espectadores – têm suficiente lucidez para distinguir um do outro. 

Tanto o vilão como o herói anunciam sua identidade. Assim, os maus sabem que são maus 

e não fazem qualquer esforço para esconder tal condição (HUPPES, 2000, p. 112). 

No século XIX, o melodrama tomava conta dos repertórios das companhias teatrais 

e circenses, conforme estabeleceu Duarte (1995) e, em geral, havia quatro tipos básicos de 

personagens. Em primeiro lugar o vilão possuidor de uma maldade intensa e cheio de vícios 

depois, apresentava-se em cena a heroína, sempre como uma figura bela e extremamente 

virtuosa. Em terceiro lugar aparecia o personagem destemido e apaixonado pela mocinha 

cuidando de defendê-la das vilanias atiradas, principalmente pelo anti-herói. A heroína 

podia ser uma princesa ou uma plebeia transitando entre o bem e o mal. Mas havia um 

quarto personagem, em geral, não muito comentado pelos críticos do melodrama. Era o 

“niais” ou tolo invasor do palco nos momentos de maior dramaticidade e lacrimejar da 

plateia levando-a a explodir em risos no meio às lágrimas. Voltando o olhar para Fina 

Estampa a partir dessas conceituações do melodrama, encontramos na telenovela, todos os 

elementos que traçam o estilo a começar pelas personagens: Griselda Pereira (a heroína), 

Tereza Cristina (a vilã), Guaracy Martins (o apaixonado) e Crodoaldo Valério (o niais). As 

ações são sempre “saturadas de emoções, com grandes golpes repentinos, reviravoltas 

inesperadas, raptos, duelos, combates, incêndios, crimes, revelações imprevistas e 

descobertas impressionantes” (DUARTE, 1995, p. 210).  
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No melodrama, as ações conjugam a batalha entre os polos morais opostos e  por 

isso, não dispensam a intriga  em concomitância com o antigo folhetim, do século 

XIX,como pontua Martín-Barbero:  

 

Uma dupla narrativa opera no folhetim: uma progressiva, que nos conta o avanço 

da obra justiceira do herói, e outra, regressiva, que vai reconstruindo a história 

dos personagens  que aparecem ao longo de toda a narrativa. Duplo movimento 

que tem, contudo, uma só direção, a mesma que dinamiza o melodrama: do 

momento em que os maus desfrutam  sua boa vida e aparentam honestidade, 

enquanto os bons sofrem e passam por naus pedaços, até a inversão da situação, 

com a descoberta de seu reverso.[...]Uma estética em continuidade com a ética , 

o que é um traço crucial da estética popular.(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 

190). 

 

Griselda confiava na justiça por mais que esta tardasse para chegar. Nossa heroína 

melodramática podia ser “gauche” na vida e na indumentária atrapalhada além de kitch e 

por isso mesmo, foi conquistando o público com sua maneira de ser. A força vital da 

personagem Griselda convergia para embates com sua opositora Tereza Cristina no 

enfrentamento que chegava ao corpo-a-corpo, pois Tereza Cristina combinava perversidade 

e histeria em quase todas as suas ações seguidas de perto pelo seu fiel slave o serviçal Crô. 

A telenovela usufrui de muitas características melodramáticas básicas, mas os tipos de 

personagens apresentadas no melodrama nem sempre correspondem, fielmente, àqueles da 

teledramaturgia brasileira ponderam Trinta e Andrade (2008). Para dar veracidade à elas, os 

autores constroem personagens menos passivas às maldades de seus antagonistas mas que 

“reagem, vão à luta, buscam seus sonhos. As heroínas de hoje  odeiam seus algozes e são 

capazes sim, de puni-los seja através dos trâmites legais ou através de uma boa surra” 

(TRINTA, ANDRADE, 2008 p.95). 

 

Griselda, análise da recepção  

 

  Nossa pesquisa de audiência foi realizada  durante  um minicurso (15 horas) sobre 

a Evolução da Teleficção Brasileira ministrado por nós, em maio e junho de 2012, para o 

CCA- Círculo de Cultura e Amizade. Todas as semanas, um grupo de senhoras da 

sociedade juiz-forana se reúne para discutir assuntos relacionados a temas atuais da cultura 

e sociedade brasileiras, na cidade de Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. E, interessaram-se 

por discutir a telenovela. Nos encontros relembramos e debatemos momentos antológicos 

da nossa teledramaturgia e principalmente a evolução temática dos folhetins eletrônicos 
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desde as primeiras novelinhas “ao vivo” aos enredos atuais povoados de ação, drama e 

humor. A telenovela Fina Estampa foi apresentada a partir do desenrolar da sua trama e 

composição das personagens. Ao final, pedimos às participantes, (no total de 66 senhoras) 

que respondessem a um simples questionário  sobre a trama de Aguinaldo Silva. 

Além de perguntas gerais como faixa etária, grau de escolaridade e renda familiar, o 

questionário trouxe questões como: “entre as telenovelas – Fina Estampa (Rede Globo/ 

21h), Aquele Beijo (Rede Globo/19h), A Vida da Gente (Rede Globo/18), Vidas em Jogo 

(Rede Record) e Amor e Revolução (SBT) – qual foi a sua preferida?” Especificamente 

sobre Fina Estampa, objeto desse artigo, perguntamos a frequência com que a telenovela 

foi assistida e questões específicas sobre Griselda como a representação da personagem, 

visual, trabalho e ambiente familiar. 

Verificamos quanto à faixa etária, que cinquenta por cento daquelas mulheres   

afirmaram ter mais de sessenta e cinco anos, o que corresponde a 36 senhoras. O restante 

estva na faixa dos quarenta e cinco a cinquenta e cinco anos (quatro mulheres) e cinquenta e 

seis a sessenta e cinco anos (vinte e quatro). Duas mulheres não quiseram responder essa 

questão. 

Sobre o grau de escolaridade, a maior parte delas (30,3% - 20  senhoras) disseram 

ter o curso superior completo, acrescido a esse número, oito senhoras com pós-graduação 

completo e uma incompleto. Outra parcela significativa (25,8% - 17 senhoras) afirmou ter o 

ensino médio completo. As restantes declararam ter a seguinte escolaridade: ensino 

fundamental incompleto (1 senhora); ensino fundamental completo (1 senhora); ensino 

médio incompleto (2 senhoras) e ensino superior incompleto (2 senhoras). Ressaltamos que 

14 senhoras não responderam a essa questão. 

Já em relação à renda familiar, a grande parte das entrevistas (37,9% - 25 senhoras) 

afirmarem possuir uma renda superior a dez salários mínimos, o que as tornam 

representantes de classes sociais A ou B. 25,8% (17 senhoras) afirmaram que  sua renda 

familiar estava na faixa de cinco a dez salários mínimos. O restante enquadrava-se numa 

renda econômica em torno de dois a cinco salários mínimos (5 senhoras) ou até dois 

salários mínimos (2 senhoras). Dezessete pessoas não responderam a essa questão. 

Das telenovelas exibidas no período em que Fina Estampa esteve no ar (agosto de 

2011 a março de 2012) a preferida pelo público foi a trama A Vida da Gente de Lícia 

Manzo e exibida às 18 horas. Esta telenovela foi a escolhida de 25,8% (17 senhoras). Em 

seguida, com 16,7% (11 senhoras), ficou Fina Estampa. Aquele Beijo de Miguel Falabella e 
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Amor e Revolução de Tiago Santiago obtiveram quatro escolhas. A trama da Record, Vidas 

em Jogo de Cristianne Fridman, não foi citada nenhuma vez. 30 senhoras não responderam 

a essa questão, a grande maioria delas disseram não assistir telenovelas. 

 Como se sabe, as tramas da Rede Globo para o horário das 18h geralmente 

apresenta enredos mais leves, romanescos, adaptações literárias e também tramas rurais. A 

grande parte do público  desse horário é  composto por pessoas mais velhas, que estão em 

casa no momento da exibição. Não nos causou surpresa à escolha de A Vida da Gente em 

detrimento da principal telenovela global, a das 21h. 

Em relação à frequência em que elas assistiram a telenovela Fina Estampa, a maior 

parte das senhoras (34,8% - 23 mulheres) disseram que assistiram a mais de 70 por cento 

dos capítulos. Cinco senhoras afirmaram que viram a telenovela todos os dias. Quatorze 

mulheres responderam que assistiram a alguns capítulos de Fina Estampa, dezesseis 

disseram que viram poucas vezes a trama de Aguinaldo Silva e, por fim, oito senhoras 

registraram que não assistiram a nenhum capítulo. Para nossa surpresa, oito senhoras, a 

metade se sentiu à vontade para responder outras questões relativas à personagem Griselda, 

o que mostra a presença da telenovela no cotidiano da audiência , até mesmo daquelas que 

não consomem esse produto. 

Sobre a personagem Griselda, foi pedido para as senhoras escolherem uma dessas 

opções: “a) É a cara da mulher chefe de família brasileira; b) Representa a Classe C; c) É 

honesta, trabalhadora; d) É modelo de ética e honestidade; e) Todas as qualificações acima; 

e f) É uma chata.” 48,5% das senhoras escolheram a opção “e” que corresponde às 

características: cara da mulher chefe de família, representante da classe C, honesta, 

trabalhadora e modelo de ética e honestidade – o que corresponde ao perfil da personagem 

descrito por Aguinaldo Silva. Quatro senhoras escolheram a opção “a” (cara da mulher 

chefe de família brasileira), uma a opção “b” (representa a classe C), nova a opção “c” 

(honesta, trabalhadora), treze a “d” (modelo de ética e honestidade) e apenas uma a opção 

“f” – é uma chata. O protagonismo de uma personagem aclamada como “a boazinha da 

novela” nem sempre é atraente aos olhos da audiência que prefere  qualifica-la de “chata”, 

adjetivo bastante utilizado pelo público, mas Griselda, pelo que foi aferido nesta pesquisa, 

conquistou a simpatia e admiração desse grupo de senhoras. Seis entrevistadas não 

responderam essa questão ou marcaram mais de uma resposta. 

Também perguntamos ao grupo pesquisado sobre o visual de Griselda na fase pobre. 

Apresentamos cinco possibilidades: a) não gostou, b) macacão é para homens, c) a 
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personagem estava à vontade com sua roupa, d) o andar é feio, e e) combinava com a 

personagem. A grande parte (56, 1% - 37 senhoras) acreditou que o visual de Griselda 

combinava com a personagem. 17 senhoras disseram que a personagem estava à vontade na 

sua roupa. Apenas três participantes disseram que não gostaram e nove não responderam ou 

marcaram mais opção. Pelas respostas podemos verificar que o visual agradou o público e 

ajudou a compor a personagem. 

Sobre o trabalho de Griselda as opções eram: a) normal para qualquer pessoa, b) só 

para homem, c) original e válido, e d) atípico e inverossímil. A maior parte concorda com a 

visão do autor Aguinaldo Silva, pois disse que o trabalho de Griselda é original e válido 

(62,1% - 41 senhoras). O restante apontou que é normal para qualquer pessoa (8 senhoras). 

A opção “só para homem” (3 senhoras) e atípico e inverossímil (7 senhoras). Sete senhoras 

não responderam ou marcaram mais de uma opção. 

Por fim, na questão sobre o ambiente familiar junto aos filhos, Griselda: a) é 

modelar como mãe; b) não soube educar os filhos; c) deu provas de amor e compreensão, e 

d) era muito durona na educação deles. A maioria esmagadora, 72,7% (48 senhoras) 

afirmaram que Griselda deu provas de amor e compreensão junto aos seus filhos (Amália, 

Quinzé e Antenor). Três senhoras escolheram a opção que Griselda é modelar como mãe e 

cinco mulheres disseram que a personagem de Lilia Cabral era muito durona na educação 

dos filhos. Nessa questão, dez senhoras não responderam ou marcaram mais de uma opção. 

Verificamos que a mensagem principal foi passada aos telespectadores, ou seja, a visão de 

doçura, amor e compreensão de Griselda. Realizamos alguns cruzamentos entre as 

questões, contudo não houve variação significativa nas respostas. 

Com a aplicação desse questionário podemos perceber a importância da telenovela 

no cotidiano das senhoras pesquisadas e verificamos que a mensagem que Aguinaldo Silva 

quis passar sobre Griselda foi atingida, visto que a maioria das respostas compreendiam às 

expectativas do autor e o perfil da personagem. 

 

Concluindo 

 

   Procuramos mostrar nesse texto como a telenovela utilizou-se de um intercâmbio, 

artisticamente composto pela criação autoral, as qualidades de uma atriz e o 

reconhecimento popular ao colocar na trama da telenovela Fina Estampa uma personagem 

calcada em princípios impulsionados pela lógica do melodrama e aclimatados na 
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expectativa desejante da sociedade brasileira daquele momento, notadamente quando se 

advoga atitudes modelares na defesa de princípios morais e de lisura ética no tratamento de 

questões públicas e privadas. São estes, fatores que, ao nosso ver, levaram à popularidade 

da personagem Griselda. Ao aferirmos essa possiblidade junto a um grupo de senhoras 

preocupadas com questões da atualidade pudemos observar que, mesmo sem acompanhar a 

trama diariamente, obtiveram informações sobre a personagem e souberam avaliá-la em 

múltiplos aspectos constituidores de seu ethos, como já dissemos, sua diretriz de conduta.  

Griselda (Lília Cabral) foi avaliada até sobre aspectos visuais como sua indumentária 

original e atípica um fator que, a princípio, seria de estranhamento para o grupo de 

audiência formado por mulheres mineiras, de classe media alta, como as participantes da 

mostra.  Com essa pequena amostragem vimos como a personagem incorporou-se ao 

imaginário da audiência, mesmo na efemeridade de uma telenovela. 
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