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RESUMO

O  texto  tem  como  proposta  discutir  a  abordagem  das  histórias  e  as  personagens  da 
telenovela  A Vida da Gente da TV Globo. O diferencial dessa obra é a ausência de um 
personagem  definido  como  vilão  e  caracterizado  com  base  em  elementos  típicos.  A 
proposta do presente artigo se constitui em uma análise das temáticas apresentadas, bem 
como das abordagens escolhidas pela autora da novela para conduzir os personagens ao 
longo da história como uma forma de romper com os padrões amplamente adotados nas 
telenovelas brasileiras e a repercussão de tal rompimento.
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1. Introdução

No Brasil, o programa de televisão de maior audiência é a telenovela, o gênero 

completou 60 anos em 2011 e mantém-se como o carro-chefe da TV Globo, emissora que 

detém a maior audiência no país. A telenovela atinge um público grande e heterogêneo, 

dessa  forma,  ao  longo  dos  anos,  diversos  estilos  e  tramas  movimentaram  discussões 

populares. A inserção do gênero na cultura brasileira foi concretizada por ser um produto de 

fácil acesso e por apresentar uma linguagem de compreensão relativamente simples.

A  televisão  oferece  a  difusão  de  informações  acessíveis  a  todos  sem 
distinção de pertencimento social, classe social ou região geográfica. Ao 
fazê-lo,  ela  torna  disponíveis  repertórios  anteriormente  da  alçada 
privilegiada  de  certas  instituições  socializadoras  tradicionais  como  a 
escola, a família, a Igreja, o partido político, a agência estatal. A televisão 
dissemina a propaganda e orienta o consumo que inspira a formação de 
identidades.  Nesse  sentido,  a  televisão,  e  a  telenovela  em particular,  é 
emblemática  no  surgimento  de  um  novo  espaço  público,  no  qual  o 
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controle  da  formação  e  dos  repertórios  disponíveis  mudou  de  mãos, 
deixou de ser monopólio dos intelectuais, políticos e governantes titulares 
dos postos de comando nas diversas instituições estatais. (HAMBURGER, 
1998, p. 442).

A televisão possui o maior alcance do território nacional e funciona como uma 

das mais eficientes ferramentas midiáticas. Dessa forma, o material veiculado na sua grade 

de programação causa impactos na sociedade e gera mudança de comportamento. O modo 

de falar  e de vestir,  as músicas mais ouvidas do ano, e,  em longo prazo, o reforço dos 

hábitos que passam a ser considerados comuns: estes são exemplos de como os conteúdos 

apresentados na televisão podem alterar a rotina do brasileiro.

O objetivo do presente artigo é fazer uma sucinta análise de  A vida da gente, 

folhetim exibido no horário das 18h, entre o final de 2011 e início de 2012, pela Rede 

Globo  de  Televisão.  A  novela,  sucesso  de  crítica,  inovou  ao  fugir  do  tradicional 

maniqueísmo  bem  versus mal  e  trazer  conflitos  cotidianos  e  personagens  complexos. 

Pretendemos discutir brevemente o papel social da telenovela na cultura brasileira, focando 

qual sua estrutura tradicional de construção de personagens para, a partir disso, apresentar a 

obra a ser analisada e seus diferenciais. Por fim, pretendemos lançar reflexões sobre alguns 

motivos que levaram a trama a não atingir a mesma recepção por parte do público e seu 

“desencaixe” aos padrões da teledramaturgia brasileira.

2. A Telenovela no Brasil

No país onde a televisão é considerada uma das mais importantes formas de 

entretenimento  da  população,  a  telenovela  desponta  como  a  principal  atração  da 

diversificada  grade  de  programação  das  emissoras.  O  horário  nobre  é  dedicado  à 

teledramaturgia nas principais emissoras, no que diz respeito à audiência, do circuito aberto 

do Brasil: Rede Globo, SBT e Rede Record. A produção de telenovelas é feita em escala 

industrial: a TV Globo apresenta três faixas de horários para atrações inéditas, uma para a 

soap opera Malhação e uma sessão vespertina para reprises, o “Vale a Pena Ver de Novo”. 

Um exemplo da forte intensidade dessa produção é que enquanto as três faixas principais 

estão no ar, as três novelas substitutas já estão em ritmo de pré-produção.

Como  boa  parte  da  programação  televisiva,  as  telenovelas  surgem  na  TV 

brasileira a partir da influência do rádio.  O formato, já utilizado com sucesso desde meados 

dos anos 1940, foi adaptado para a televisão desde sua primeira década de funcionamento. 

Inicialmente, de modo muito artesanal, está ligada diretamente aos anúncios de empresas 
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multinacionais, que haviam tido sucesso com as telenovelas em outros países (cf. RAMOS, 

1986). Conforme Sérgio Caparelli, as novelas cumprem o mesmo papel dos folhetins, em 

sua origem, ou seja, ampliar as tiragens e fazer reduzir o preço por exemplar. “No Brasil, a 

novela  aparece de uma maneira  mais  sistemática  na segunda fase da televisão no País, 

quando esse meio de comunicação está em busca de audiência” explica Caparelli  (apud 

RAMOS, 1986, p. 52).

Sérgio Mattos lembra que, nas primeiras décadas da televisão, o conteúdo que 

ia ao ar era definido pelas próprias agências de publicidade. Como no início a televisão não 

atingia um grande público, também não conseguia atrair anunciantes. Mas as agências de 

publicidade  estrangeiras,  instaladas  no  Brasil,  e  que  já  possuíam experiência  com esse 

veículo em seus países de origem, logo começaram a utilizar a televisão brasileira como 

veículo publicitário, passando a decidir, também, o conteúdo dos programas. (MATTOS, 

2000, p. 81)

As  primeiras  tramas  exibidas  eram  importadas,  geralmente  adaptações  de 

novelas cubanas com romances históricos. Esse perfil só se modifica com a estreia de Beto 

Rockfeller, de Bráulio Pedroso, na TV Tupi. O folhetim do final dos anos 1960 trouxe, pela 

primeira vez, uma trama nacional com temática urbana, ambientada em São Paulo. Na Rede 

Globo, o primeiro grande sucesso foi a novela  Irmãos Coragem, escrita por Janete Clair, 

que foi ao ar em 1970, tratando do coronelismo no interior e do futebol como sonho de 

realização  pessoal.  Ramos  chega  a  afirmar  que  essa  trama  “instaurou a  supremacia  da 

emissora sobre as concorrentes, garantindo audiência no horário das oito” (1986, p. 53). 

Para o autor, com essa novela a emissora inicia a construção do que ele chama de “padrão 

global”.

Nos anos 70, com a consolidação da telenovela como produto comercial, a 
emissora instituiu, gradualmente, horários fixos, após uma avaliação do 
perfil  do  público.  O  horário  das  18h  voltou-se  para  histórias  leves  e 
românticas;  o  das  19h,  para  comédias;  e  o  das  20h  (hoje  21h),  para 
enredos mais densos. (GUIA Ilustrado TV Globo: novelas e minisséries, 
p.3, 2009)

As personagens construídas nas telenovelas assim classificadas também seguem 

essa caracterização. Na trama das 18 horas encontramos dramas leves, com personagens 

menos delineados do que no horário “nobre”.   Conforme Muniz Sodré e Maria Helena 

Ferrari  (1986),  em  uma  narrativa,  as  personagens  podem  ser  construídas  como 

“indivíduos”, que permitem um retrato mais psicológico e menos referencial; como “tipos”, 

nos  quais  algumas  características  são  destacadas  por  chamarem mais  atenção  ou  como 
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“caricaturas”, quando as características em destaque são exageradas para criar determinado 

efeito no público (cf. 1986, p.134).

Da teoria literária podemos recorrer também à classificação de personagens em 

“planas” e “redondas”, denominações que nos ajudam a entender um pouco as construções 

das telenovelas. Segundo Beth Brait, “as personagens planas são construídas ao redor de 

uma única ideia ou qualidade. Geralmente, são definidas em poucas palavras, estão imunes 

à evolução no transcorrer da narrativa [...]” (1985, p. 11-12). Já as personagens “redondas” 

“[...]  são  aquelas  definidas  por  sua  complexidade,  apresentando  várias  qualidades  ou 

tendências [...] são dinâmicas, são multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao mesmo 

tempo,  muito  particulares  do  ser  humano”  (1985,  p.12).  É  possível  afirmar  que  a 

complexidade das personagens construídas segue uma tendência proporcional ao horário de 

exibição da trama.

3. A Vida da Gente: Crônicas do Cotidiano

A Vida da Gente foi  uma novela  da TV Globo, exibida entre  os dias 26 de 

setembro de 2011 e dois de março de 2012, como a sucessora de Cordel Encantado na faixa 

das 18 horas. Após o ritmo de faroeste mesclado com comédia romântica transmitido pela 

antecessora,  A Vida da Gente se mostrou uma trama diferente,  visto que apresenta uma 

essência dramática. Lícia Manzo escreveu A Vida da Gente, sua primeira telenovela, com 

um enredo focado no cotidiano de famílias de Porto Alegre e Gramado, no Rio Grande do 

Sul.  O  ponto  central  do  texto  é  a  riqueza  de  detalhes  presente  nos  diálogos  entre  as 

personagens, os quais são delicados e repletos de referências ao cotidiano da sociedade. O 

que corrobora com a visão de que

a  telenovela,  ao  longo  do  tempo,  transformou-se  em  um  verdadeiro 
fenômeno nacional, passando a ser o produto que, talvez, melhor capta, 
expressa e alimenta as angústias e ambivalências que marcam as rápidas 
mudanças  vividas  pela  sociedade  brasileira,  constituindo-se  em  um 
discurso  privilegiado  do  imaginário  social.  (LOPES;  GÓMEZ,  2009, 
p.101-102)

Um pouco sobre a história:  Jonas Macedo (Paulo Betti)  e Eva (Ana Beatriz 

Nogueira) já são maduros e possuem filhos de casamentos anteriores, formando uma nova 

família com Rodrigo (Rafael Cardoso) e Fernanda (Maria Eduarda) da parte do pai e Ana 

(Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano) da parte da mãe. Quando a novela 

começa, acompanhamos logo no primeiro capítulo, o início do romance entre os irmãos 
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postiços Ana e Rodrigo. Ana é uma tenista de sucesso e futuro promissor, agenciada pela 

mãe e treinada por Vitória (Gisele Fróes), uma mulher rígida no trabalho e na família que 

forma com Marcos (Ângelo Antônio), que não trabalha, e as duas filhas, Sofia e Bárbara. 

Enquanto acompanhamos Ana engravidar de Rodrigo, vemos também o fim do 

casamento de Eva, por uma traição de Jonas com Cristiane (Regiane Alves), uma mulher 

mais jovem. Vários acontecimentos que separam Ana e Rodrigo levam Manu, a irmã e a 

sobrinha,  ainda  bebê,  a  uma viagem de  Porto  Alegre  para  Gramado.  É  quando as  três 

sofrem um acidente e Ana entra em coma, o fato que divide a novela em duas fases. O 

drama se concentra nos quatro anos que Ana passa em coma, nos quais a sua irmã, rejeitada 

pela mãe, passa a criar a sua filha ao lado de Rodrigo e, ao longo desse tempo, acontece um 

relacionamento entre os dois. O desenrolar da história é baseado no fato da Ana acordar do 

coma e não conseguir encontrar o seu papel no novo contexto formado.

A autora trata de temas distintos por meio de núcleos que interagem entre si de 

maneiras diversas. O tema adoção foi abordado por meio da personagem Alice (Sthefany 

Brito) que encontra o seu pai adotivo quando já é uma jovem adulta, o que cria conflitos na 

família  que  a  adotou.  A  incapacidade  de  estabelecer  laços  familiares  e  assumir 

responsabilidades é apresentada no núcleo da família Macedo. Rodrigo mostra fraqueza no 

início  de  sua  relação  com  a  filha  e  Fernanda  inicialmente  rejeita  toda  e  qualquer 

possibilidade de criar Francisco, o filho de um namorado que falece subitamente durante a 

história. A autora atribui essa dificuldade ao fato de Jonas não ser um bom pai na criação 

dos filhos. Lourenço (Leonardo Medeiros) é irmão de Jonas, vende o próprio sêmen para 

que o irmão tenha um filho com Cristiane, uma mulher fútil. Os dois não dão atenção ao 

filho e, quando a criança já está em idade escolar, Lourenço decide fazer parte de sua vida, 

desencadeando uma série de conflitos.

A marca dos capítulos, com cerca de 50 minutos, são os diálogos carregados de 

sentimentos e dialéticas da própria vivência dos personagens. Todo capítulo é construído 

com cenas de café da manhã ou intervalo no trabalho que fornecem o momento propício 

para  a  conversa  sobre  os  relacionamentos  amorosos  e  familiares.  Nesse  sentido,  as 

personagens  se  dividem  em  dois  momentos  distintos  nas  cenas:  ora  funcionam  como 

“escada” para ouvir o desabafo da outra, ora estão ali para relatar os seus problemas e ouvir 

conselhos. A novela se diferencia das demais por apresentar personagens humanos, cuja 

grande ambição é sobreviver um dia após o outro. 

A opção por uma história que não se baseia no maniqueísmo é o que destaca A 

Vida da Gente. Não existem personagens que se opõem num embate clássico do bem contra 
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o mal. Com relação aos temas mostrados, as buscas por dinheiro, poder, e negócios não são 

apresentadas  em primeiro  plano,  neste  dominam as relações  interpessoais  e domésticas. 

Essas características, somadas a uma primorosa direção de arte e fotografia, renderam ao 

folhetim uma grande aceitação dos críticos.

O período no qual se desenvolve a proposta principal da novela é aquele em que 

Manuela passa a cuidar da filha da irmã, se apaixona e se une a Rodrigo, o ex-namorado de 

adolescência de Ana, enquanto esta ainda permanece no estado de coma. A forma como a 

autora apresenta os ganchos para essa combinação, aparentemente desastrosa desse núcleo, 

faz com que o telespectador não rejeite a personagem de Manuela. 

Quando Ana acorda do coma que durou quatro anos o ressentimento entre ela e 

a irmã dura poucos capítulos, entretanto, devido ao fato da relação entre Ana e Rodrigo não 

ter  tido  um encerramento,  o  trio  entra  em uma  fase  de  constrangimento.  Por  meio  do 

recurso de um beijo flagrado entre os dois por Manuela a autora faz com que o romance 

termine e Manuela saia da cidade. O norte da história está no fato das irmãs nunca terem 

disputado o amor de Rodrigo, o que eleva o folhetim a outro patamar.

O  sentido  de  vencer  na  vida  está  na  superação  de  obstáculos  afetivos  e 

psicológicos. O tom dramático da novela compartilha espaço com a positividade expressa 

nos discursos. Diante do argumento de uma das protagonistas passar boa parte da trama em 

coma, o contraponto utilizado foi o discurso de que as coisas sempre tendem a melhorar na 

vida e que o importante é seguir em frente. Assim como na vida, a história não apresentou 

muita perfeição, mas sim personagens redondos (cf. BRAIT, 1985) com seus conflitos e 

dificuldades, o que é um diferencial desta trama em relação ao seu horário de exibição, 

conforme mencionado anteriormente.

4. Repercussão e Audiência

Hoje  sabemos  que  o  compartilhamento  de  conteúdos  entre  a  televisão  e  a 

internet ocorre de forma maciça. Não cabe mais abordar essa relação como o sentido de 

competição, mas sim de aliança. Atualmente, o telespectador acompanha o seu programa de 

TV ao mesmo tempo em que acessa as suas redes sociais  na internet,  até  mesmo para 

conferir o que está sendo publicado na web sobre o episódio do dia. Mas esse fluxo não é 

tão recente:

No  Brasil,  nota-se  que  a  televisão  possui  um  amplo  histórico  de 
entrecruzamento de suas narrativas,  que tem início na década de 1960, 
com  a  música,  através  da  produção  de  trilhas  sonoras  específicas  de 
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telenovelas; com o cinema nacional; e com livros, em que se contam as 
histórias narradas na televisão. (LOPES; GÓMEZ, 2010, p.66)

Toda novela da TV Globo possui um site no portal Globo.com, a alimentação 

desse espaço é feita de acordo com o desenvolvimento da história. O endereço virtual de A 

Vida da Gente contém os elementos básicos desse tipo de conteúdo: resumo dos capítulos, 

com a opção de vídeos, fotos e texto; galeria de descrição dos personagens; bastidores sobre 

as gravações; seção sobre os acontecimentos futuros na história;  guia musical e ainda a 

parte de estilo que contempla informações sobre a moda na novela, geralmente cobrindo o 

que mais chama atenção das telespectadoras na Central de Atendimento ao Telespectador 

(CAT).

No decorrer do tempo as plataformas foram sendo utilizadas não apenas 
para  reproduzir  aspectos  apresentados  na  tela,  mas  para  agregar, 
apresentando novos olhares, como no caso dos livros e dos websites, que 
passaram a mostrar detalhes da produção (figurino, cenários, objetos de 
cena), preparação do elenco ou a comentários do diretor, assim como as 
versões em DVD, que ganham extras. (LOPES; GÓMEZ, 2010, p.66)

O site de A Vida da Gente se completa com o bloco de conteúdo extra: No link 

“Buffet da Manu” é possível encontrar uma seção com receitas de sobremesas, aperitivos e 

saladas entre outros pratos, além de conter um exemplo de ficção estendida, um recurso 

bastante utilizado pela TV Globo nos últimos anos: no site você pode conhecer mais sobre a 

empresa, sua equipe, os serviços prestados e depoimentos de quem já contratou os trabalhos 

do Buffet “Sabores da Juju”, todo o conteúdo é preenchido com diversas fotografias, além 

disso, a novela possui um link no site Receitas.com do portal da Globo. O conteúdo extra 

de Jogos apresenta três atrações: uma para conhecer melhor os personagens da trama, outra 

que simula uma partida de tênis e uma terceira que traz um jogo dos sete erros com os 

cenários da novela. O aplicativo “Sabedorias da Iná” permite que o internauta apresente seu 

nome e,  assim,  oferece  pílulas  de  sabedoria  da  avó de  Ana e  Manuela,  a  personagem 

interpretada por Nicette Bruno. O link “Momento Único” traz um livro, para ser manuseado 

em recurso flash, que reúne fotografias em preto e branco, tiradas pelo personagem Renato 

(Luiz Carlos Vasconcelos). São imagens em preto e branco de figuras comuns do cotidiano 

de Porto Alegre.

A novela exibida na faixa das 18 horas precede a soap opera Malhação, no ar 

há 17 anos, e antecede a segunda edição do jornal local, conhecido como Praça TV, aquele 

cujo título varia de acordo com a localidade (RJTV, SPTV, MGTV). É importante salientar 
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esses dados por que a audiência dos programas está sujeita a esse tipo de interferência. A 

atração que cobre a parte do anoitecer perde atenção com a chegada do horário de verão, 

época em que as pessoas aproveitam o maior tempo de iluminação para fazer atividades 

fora de casa. É um período de crise para a audiência das novelas do horário.

Além disso, no caso da novela das 18 horas as seguintes ações mostram um 

extremo: enquanto a  soap opera Malhação registrou na temporada 2011/2012 o seu pior 

índice de audiência  de todos os tempos,  o Praça TV é conhecido por registrar  grandes 

números  de  audiência  regional,  como  no caso  do  MGTV 2ª  edição,  que  na  cidade  de 

Uberlândia-MG é líder no horário. A média geral de audiência de A Vida da Gente foi de 22 

pontos.  Em  pesquisa  realizada  pelo  Ibope  MW  Uberlândia  no  período  de  5  a  11  de 

novembro de 2011 a novela apresentou, na cidade, 42 pontos de audiência domiciliar e 68% 

de share (participação de uma emissora ou de um programa no total de televisores ligados) 

e  ainda  24  pontos  de  audiência  individual  e  67%  de  share também  individual.  Para 

comparação, no mesmo período a novela das 21 horas, Fina Estampa, obteve 54 pontos de 

audiência domiciliar e 76% de share; da audiência individual foram 31 pontos e 72% de 

share.

A  audiência  domiciliar  reflete  o  comportamento  do  domicílio.  Por 
exemplo, imagine uma família composta por uma mulher, um homem e 
duas  crianças.  Independente  de  quem  assistiu  à  TV,  a  audiência 
proveniente  de  qualquer  aparelho  será  contabilizada  como  reflexo  do 
comportamento  do  domicílio.  Essa  informação  tornou-se  referência  no 
mercado  publicitário  brasileiro,  pois  aponta  a  quantidade  de  famílias 
expostas à TV. (IBOPE, 2011, s.p.).

A boa aceitação da crítica, como se percebe, não foi suficiente para garantir o 

Ibope da trama. Ao final desta breve análise podemos apontar algumas possibilidades para 

compreender essa questão. A primeira diz respeito a não identificação do público com as 

personagens, visto a história tratar, em seu núcleo central, de famílias de classe média e 

alta,  que  vivenciam  conflitos  muito  distantes  daqueles  que  marcam  o  cotidiano  do 

telespectador médio. 

De  outro  lado,  pode-se  inferir  que  a  telenovela  tradicional,  marcada  pelo 

maniqueísmo  bem  versus mal  traz  um  elemento  catártico  importante  para  seus 

consumidores.  Em pesquisa  realizada  no  início  dos  anos  1980,  José  Marques  de  Melo 

entrevistou donas de casa do estado de São Paulo e identificou tal função social: “para o 

telespectador, a novela representa uma possibilidade de fugir das amarguras do cotidiano e 
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ir ao encontro de uma vida cheia de mistério, suspense, amor e paixão, onde tudo acaba 

bem. Os maus são castigados; os bons, recompensados” (apud RAMOS, 1986, p.54).
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