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 Resumo: Neste artigo propomo-nos a verificar alguns recursos e estratégias de inovação 

do gênero telenovela, tomando como premissa que este gênero televisivo tem como 

finalidade seduzir. Desse modo, analisaremos a telenovela Cordel Encantado, veiculada 

entre abril e setembro de 2011, que foi escolhida por ter se destacado na utilização de 

recursos que reformulam e reinventam a estética do gênero ficcional telenovela, mantendo 

seu poder de sedução. Esta inaugura uma proposta de formato reduzido para a telenovela do 

horário das 18 horas, e lança mão de recursos de hibridismo cômico, literário e histórico, 

além de criar uma linguagem estética inspirada nas produções cinematográficas. 
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A busca por inovação 

 

 A enorme variedade de produtos midiáticos que orbitam na esfera da cultura de 

massa, tal como assistimos na contemporaneidade, é uma situação recente, nascida com o 

desenvolvimento da Indústria Cultural
3
, no entanto, “esses produtos não circulam como 

portadores autônomos de significados próprios, mas o fazem na condição de mercadorias, 

submetidas às exigências do mercado” (COHN, 2008, p.68). Por isso, na acirrada disputa 

pela preferência do público, a Indústria Cultural
3
 busca possibilidades de diferenciação e 

renovação na produção e difusão de seu material simbólico na sociedade.  

 Essa busca por inovação também pode ser observada na produção das telenovelas, 

mercadorias que ocupam um papel de protagonismo no cenário da indústria cultural 

brasileira, pois ao apresentarem uma narrativa que vai se desenrolando cotidianamente por 

um longo período de tempo conseguem aproximar-se e relacionar-se com seu público mais 
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que qualquer outra. Tendo o gênero melodramático como fio condutor de sua narrativa, a 

teleficção recorre constantemente à combinação com elementos de outros gêneros 

narrativos para imprimir uma nova roupagem a seu produto e promover a sedução da 

audiência, dando a impressão do inédito, que é fundamental na sociedade de consumo. 

 Neste artigo propomo-nos a verificar alguns recursos e estratégias de inovação do 

gênero telenovela, tomando como premissa que este gênero televisivo tem como finalidade 

seduzir, e como produto midiático necessita manter níveis de audiência satisfatórios,  em 

função dos muitos contratos publicitários que sustentam o desenvolvimento deste tipo de 

teleficção, e também para que possa ser exportada com sucesso para diversos países do 

mundo.  

 Desse modo, analisaremos a telenovela Cordel Encantado, veiculada entre abril e 

setembro de 2011, que foi escolhida por ter se destacado na utilização de recursos que 

reformulam e reinventam a estética do gênero ficcional telenovela, mantendo seu poder de 

sedução. Esta inaugura uma proposta de formato reduzido para a telenovela do horário das 

18 horas, e lança mão de recursos de hibridismo cômico, literário e histórico, além de criar 

uma linguagem estética inspirada nas produções cinematográficas.  

 A utilização de tais recursos nesta telenovela chamou nossa atenção porque ao 

articularem traços e elementos de diversos gêneros ficcionais, numa bricolagem de gêneros 

e estilos, restituindo velhas histórias e criando novas sínteses, estes recursos se propuseram 

a trabalhar com conteúdos do passado que perduram no tempo, reforçar o imaginário da 

telenovela reconstruindo sua memória, selecionar fragmentos do melodrama a partir de um 

ponto de vista específico, aventurar-se no terreno dos gêneros rompendo as suas barreiras, e 

comunicar o passado com uma linguagem estética atual.  

 Ressaltamos que ao denominarmos “recursos de inovação do gênero ficcional” não 

significa que eles sejam inéditos e que tenham sido utilizados pela primeira vez numa 

telenovela, mas se apresentam como forma de renovar os modos de fazer a narrativa nesse 

gênero. Como nos lembra Silva (2007), a característica do período em que vivemos, ao qual 

ele denomina hiperespetáculo, não é promover uma revolução radical, e sim propor um 

fazer diferente, e um olhar diferente.  

 Considerando que “um já-dito sustenta a possibilidade mesma de todo dizer 

(ORLANDI, 2010, p. 32) e que “todo o funcionamento da linguagem se assenta em 

processos parafrásticos e processos polissêmicos (ORLANDI, 2010, p. 36), entendemos que 
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existe uma interdiscursividade na telenovela, que dialoga com diversos discursos da 

exterioridade e com os textos do campo ficcional, retomando-os em sua narrativa 

(paráfrase), mas com diferentes formulações (polissemia).  

 

A constituição do gênero ficcional telenovela 

 

 O homem sempre apresentou a necessidade de contar e ouvir histórias. Na Idade 

Média, segundo Vassalo (1993), eram os jograis que assumiam o papel dos contadores de 

histórias, pois viajavam por diversas culturas, passando adiante as atualidades próprias de 

uma região. Eles atuavam como intermediários entre a cultura escrita e a massa de 

analfabetos. Hoje são os meios de comunicação de massa que exercem a função dos jograis, 

atuando como mediadores culturais. 

 Da literatura oral a literatura impressa, dos folhetos de cordel ao livro, do teatro 

improvisado às grandes peças, do cinema à televisão, diversos meios de comunicação estão 

constantemente contando histórias, cada um a sua maneira, entretanto nenhum gênero 

ficcional tem sido tão popular na América Latina, e particularmente no Brasil, como a 

telenovela.  

 Herdeira do melodrama, a telenovela ganhou uma projeção até então inaudita no 

cenário brasileiro, passando a ocupar um espaço privilegiado na programação televisiva, e 

configurando-se como um dos maiores produtos de exportação no nosso país. Como 

ressalta Lopes(2010)
4
 a telenovela tem a mesma importância para nós, brasileiros, que o 

cinema tem para os norte-americanos. Mas que elemento ou conjunto de elementos 

podemos identificar nessas narrativas que sejam capazes de explicar tamanha popularidade?  

 Martín-Barbero (1997) credita o sucesso do gênero melodrama nesta região à 

familiaridade com o mesmo, “é como se estivesse nele o modo de expressão mais aberto do 

modo de viver e sentir da nossa gente”(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 305). Baccega 

(2011) defende que o sucesso das telenovelas se deva a uma maneira particular de contar 

histórias, descendente das tradições orais. “É como se aquela narração estivesse sendo 

contada por alguém da nossa família, uma pessoa de nossas relações, o que permite 

aproximações, identificações por parte do espectador” (BACCEGA, 2011, p.03).  

                                                   
4  LOPES em entrevista concedida ao Guia do Estudante. Disponível em:  

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/novela-esta-brasil-assim-como-cinema-esta-estados-

unidos-diz-professora-usp-560310.shtml 
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 O gênero telenovela se constituiu através da combinação com os mais diversos 

formatos narrativos, como o teatro, o cinema e a literatura, num processo de hibridismo, 

incorporando elementos de todas as maneiras de narrar, editar e visualizar uma história. De 

acordo com Pallottini (1998), a telenovela “utilizou toda a experiência desses dois veículos, 

o teatro e o cinema, e lhes acrescentou os recursos do rádio, sem esquecer uma das mais 

ricas e permanentes fontes de matéria ficcional, a narrativa pura, a literatura de gênero 

épico, escrita ou não” (PALOTTINI, 1998, p. 24). 

 Por isso, mesmo que o gênero melodramático seja sua matriz identitária, a 

telenovela não pode ser simplesmente considerada como melodrama. Como destaca 

Pallottini (1998), ela é uma convergência de mídias, tanto que se originou por influência de 

diversos antecedentes que atuaram sobre ela, em maior ou menor intensidade. Esses 

antecedentes são; ainda de acordo com Pallottini (1998): o romance europeu do século XIX, 

o romance em folhetim, por jornal, também do século XIX, o romance em folhetim, por 

entregas, da mesma época, aproximadamente, a radionovela, a fita em série norte 

americana, a dramatização radiofônica de fatos reais, a fotonovela, as histórias em 

quadrinhos e por fim o melodrama teatral. 

 

O gênero melodrama será primeiro teatro e tomará depois o formato de 

folhetim ou novela em capítulos – na qual a memória popular (as relações de 

parentesco como eixo da trama) irá se entrecruzar, hibridizar, com o 

imaginário burguês (das relações sentimentais do casal) –, e daí passará ao 

cinema, especialmente norte-americano, e na América latina ao radioteatro e 
à telenovela ( BARBERO,1997, p.16-17). 

 

 E o processo de hibridação do gênero ficcional é constante, conforme lembra Lopes 

(2004), visto que a telenovela é um produto midiático, então deve ser capaz de atender às 

flutuações e demandas do mercado por inovação, incorporando para isso elementos de 

outros gêneros ficcionais ou não ficcionais. São essas adaptações e reinvenções do gênero 

telenovela que garantem a manutenção de seu intenso diálogo com a realidade social na 

qual se insere, e com o cotidiano de seus telespectadores.  

 Assim, guiando-nos por Lopes, Borelli e Resende (2002) procuramos assumir uma 

perspectiva do gênero como um modelo dinâmico e híbrido, que está continuamente se 

redefinindo, através de empréstimos que vão desde as matrizes literárias mais antigas e 

tradicionais como a lírica, a epopéia e o drama, resultando em novos modelos, que embora 

se apresentem flexíveis, mantém suas características basicamente universalizantes.  
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 Essas características universais que se mantém no enredo da telenovela estão ligadas 

principalmente ao melodrama, um gênero popular, feito para emocionar e comover as 

massas, que utiliza arquétipos, estereótipos e dicotomias, como o bem e o mal. Esta 

polarização propicia a tomada de partido por parte do público, destacando a diferença de 

um comportamento aceito daquele recusado socialmente.  

 

Ainda que apareçam novos elementos, o melodrama mantém características 

do modelo originário, agora adaptadas às novas condições; ele assume um 

perfil heterogêneo diretamente vinculado às alterações do processo histórico 

de modernização da sociedade brasileira, às novas condições tecnológicas, às 

complexificações na organização e gerenciamento empresariais das redes de 

televisão e às transformações na relação entre produção, recepção e consumo 
televisuais (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 260). 

 

 As histórias melodramáticas são tramas simples, que tratam geralmente de um 

sujeito, o protagonista, que precisa “vencer uma série de obstáculos para finalmente 

alcançar seu objetivo ou a quebra de uma estabilidade para instauração de conflitos que 

devem ser resolvidos, tendendo sempre para um final feliz” (MOTTER, 2004, p. 259).

 Tais características próprias ao melodrama, embora sejam claramente identificadas 

na telenovela, precisam ser adaptadas para a dinâmica deste gênero, pois “a transposição 

dos gêneros da literatura para o cinema e para a televisão deve salvaguardar especificidades 

que fazem parte da dinâmica dos campos em questão” (LOPES, BORELLI e RESENDE, 

2002, p. 246). Por isso, devido à longevidade do gênero telenovela, os personagens vão 

ganhando complexidade no contexto da narrativa e deixam de ser tão previsíveis e 

planificados como sugere o melodrama. 

 Silva (2007) defende que o hiperespetáculo põe fim ao happy end, e isso não 

significa que toda história termine mal, apenas que há diversas possibilidades. Embora a 

telenovela ainda siga a lógica do happy end, concedendo finais felizes para os bons e 

punições para os maus, pelo menos não o faz mais tão rigidamente, como acontecia nas 

primeiras telenovelas veiculadas na Rede Globo, que traziam personagens com caráter bem 

demarcado e polarizado.  

 Houve um deslocamento no tratamento do vilão e do mocinho ainda na década de 

80 , quando na clássica cena da telenovela Vale Tudo, o vilão Marco Aurélio foge de 

helicóptero e dá uma “banana” para o país. Isso também aconteceu recentemente, na 
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telenovela Passione (2010-2011), em que a grande vilã Clara é dada como morta depois de 

sofrer um acidente, mas reaparece no último capítulo sendo enfermeira de senhores ricos 

em uma praia do Pacífico. Na telenovela Avenida Brasil, que está sendo exibida desde 

março de 2012, a mocinha e protagonista, Nina (Débora Falabella), para se vingar de sua 

antagonista, Carminha (Adriana Esteves), tem tomado algumas atitudes que se aproximam 

às de uma vilã. 

  Por ser um produto midiático a telenovela também é submetida a todas as etapas 

pertinentes à produção e à circulação do mesmo. Assim, atinge as metas e objetivos de seu 

fabricante e/ou emissora. De acordo com Motter (2007), considerando aspectos de 

investimento, público, e dinâmicas sociais do momento, ela representa hoje um dos 

produtos mais consumidos dentro e fora do Brasil.  

 Para Morin (2009), magia e religião reificam o imaginário através de deuses, ritos e 

templos; no entanto na estética a reificação nunca é acabada. Assim, as telenovelas da Rede 

Globo são produzidas num processo ininterrupto, quando uma termina a outra tem inicio. 

Mesmo em se tratando de histórias diferentes, elas guardam semelhanças umas com as 

outras, num processo dialógico, em que o personagem de uma novela parece reencarnar no 

corpo de outro na trama seguinte, assegurando a manutenção da lógica mercantil. 

A telenovela, com seu formato seriado, inaugurou uma maneira particular de 

apresentar a narrativa ficcional na televisão. Oferecendo doses homeopáticas de seu enredo 

dia após dia, ela insere-se no cotidiano do espectador, e é dessa maneira que, segundo 

Martín-Barbero (1997), a ficção televisiva restitui a sociabilidade dos tempos em que a 

família e os vizinhos sentavam-se nas ruas, em frente à porta de suas casas, para conversar e 

contar histórias.  

 Constituindo-se como rotina, ela permite o compartilhamento de um repertório 

comum no meio social. Assim, a telenovela explora o imaginário social e atua no âmbito do 

simbólico, pois utiliza a narrativa como recurso para aproximar-se do cotidiano de seus 

receptores que, por sua vez, ressignificam esses discursos trazendo-os para seu repertório de 

experiências vividas, e criando um vínculo afetivo e de identificação com a narrativa.  

 

Estratégias de sedução na teleficção: uma análise de Cordel Encantado  

 

 Motter (2004) destaca que é a agilidade para incorporar inovações que garante a 

permanência da telenovela como forma narrativa, mantendo seu poder de sedução, ainda 
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que se fale no seu esgotamento. Assim, discutiremos em seguida alguns recursos de 

inovação do gênero ficcional utilizados na produção de Cordel Encantado, e que são 

responsáveis pela sedução na mesma. Para tanto, faz-se necessário primeiramente uma 

reflexão sobre a sedução a partir do pensamento de Baudrillard (1992), transportando este 

conceito para o domínio da telenovela. 

 A sedução no seu sentido mais comum, de natureza erótica, é um termo usado para 

designar o fascínio que uma pessoa exerce sobre outra. Para uma pessoa seduzir a outra é 

preciso que ela tenha atributos físicos, intelectuais ou materiais que correspondam aos 

desejados por seu/sua pretendente. Mas não é somente a relação entre humanos que envolve 

mecanismos de sedução. Através dos atributos simbólicos e do artificial a sedução também 

empresta sua função encantatória à telenovela. 

 Utilizando diversas estratégias de sedução para ativar os mecanismos emocionais – 

afetivos dos seus espectadores, a telenovela busca envolvê-los e encantá-los 

cotidianamente, mantendo um vínculo afetivo com os mesmos. “As telenovelas são 

amplamente baseadas na relação emocional com sua audiência, proporcionando a 

articulação com uma grande variedade de sentimentos e identidades” (TUFFE, 2004, p. 

297). 

 O processo de identificação que se instaura entre espectador e telenovela 

corresponde à dialética da projeção e identificação, verificada por Morin (2009). O 

espectador se identifica com personagens que possuem um estilo de vida próximo ao seu, e 

se projeta naqueles que são distantes dele, procurando obter virtudes e qualidades que 

admiram nestes personagens.  

 Esse processo leva à mistura entre ficção e realidade, e é justamente na fronteira 

entre estes dois universos que a sedução se faz mais presente. De acordo com Morin “todo o 

setor das trocas entre o real e o imaginário, nas sociedades modernas, se efetua de modo 

estético” (MORIN, 2009, p.79). A telenovela simula o real. Ainda poderíamos dizer que a 

telenovela simula o simulacro, já que para Baudrillard o próprio mundo real é um 

simulacro, ou seja, uma representação. 

  O espectador finge acreditar na simulação da telenovela para não perder a chance 

de entregar-se à simulação, para ser seduzido. Voltando à comparação com um 

relacionamento amoroso: quantas vezes fingimos acreditar numa promessa de amor falsa só 

para não perder a chance de vivenciar os prazeres de uma paixão? Somos seduzidos pela 

sedução antes de mais nada. 
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 De acordo com Morin (2009) “existe na relação estética, uma participação ao 

mesmo tempo intensa e desligada, uma dupla consciência” (MORIN, 2009, p.77). Nesse 

sentido, por mais que o espectador de uma telenovela entre naquele universo imaginário 

que a narrativa o convida, “onde o imaginário é percebido como tão real, até mesmo mais 

real do que o real”(MORIN, 2009, p77), ele sabe que o que está assistindo é do universo 

ficcional. “Ao contrário da magia ou da religião, que são dotadas do estatuto da crença, não 

existente na relação estética, em que o imaginário permanece imaginário”(MORIN, 2009, 

p77).  

 Para Baudrillard (1992) não há simulação sem engano, “seduzir é morrer como 

realidade e produzir-se como engano. É ser presa de seu próprio engano e mover-se num 

mundo encantado” (BAUDRILLARD, 1992, p 79-80). Mesmo consciente de que se trata de 

uma ficção, o espectador consegue estabelecer diversas conexões com o real dentro do 

universo ficcional, já que este é feito à sua semelhança. E como no mundo “real” também 

há algumas doses de ficção, ele se sente seguro para entregar-se à fantasia que lhe é 

oferecida pela telenovela. Assim, seduzidos pelo nosso engano, podemos nos deixar seduzir 

pela telenovela.  

 No entanto, antes de nos deixarmos seduzir pelo outro, somos seduzidos por nossa 

própria imagem. É disso que fala o mecanismo da projeção e identificação já explicitado 

por Morin (2009). Amamos uma imagem que nos projeta. Por isso Baudrillard diz que 

“Toda sedução é narcísica” (BAUDRILLARD, 1992, p.78), a troca entre real e ficcional é 

complexa demais para expormos em todos seus meandros. Há uma conexão praticamente 

espiritual entre espectador e personagem, um à imagem do outro, eles se confundem. 

Imbricam-se. “Não há verdade, nem mentira no hiperespetáculo” (SILVA, 2007, p.40), 

assim, acreditar nos personagens é uma forma de crer em nós mesmos. 

 Também de acordo com Baudrillard (1992) um segredo é extremamente sedutor, 

pois é a própria inexistência do real o segredo da aparência. Transpondo esta ideia para a 

telenovela concluímos que nesta o segredo instaura-se entre o real e o ficcional, pois é saber 

que ela não existe o que lhe dá força. Acabamos escolhendo viver na ficção, o simulacro do 

simulacro. Os personagens reificados, nós objetos.  

 Outra característica da sedução que está presente no discurso das telenovelas é a 

negação. É no ato de negar que mora a sedução. A tela que separa a realidade da ficção 

realiza por si só esse poder encantatório, que dá ao espectador o mundo fantástico com o 
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qual sempre sonhou e depois o retira cada dia ao final do capitulo, lhe dando doses diárias 

de encantamento e negando-as.    

 O capítulo da telenovela se encerra, mas sua sedução não. Passamos a conviver com 

imagens, espectros. Os personagens entram na nossa casa pela tela da televisão todo dia, e 

mesmo quando desaparecem dela ao final de um capítulo, continuam a nos acompanhar. 

São como fantasmas, uma ausência presente e uma presença ausente ao mesmo tempo. 

Seria essa a fantasmagoria de que Benjamin falava? 

 Sem a separação produzida pelo painel de vidro a sedução se desfaz, pois esta tem 

algo de platônico, de distanciamento. É como uma paixão platônica, que não se concretiza 

na materialidade, somente no sonho. A impossibilidade de tocar nos personagens e 

concretizar a convivência sem vínculo seduz, é inegável, e encerra o sentido da recepção da 

telenovela: o relacionamento vivenciado à distância.  

 A ficção televisiva dá vida e corpo a nossa imaginação, através do signo. Como uma 

mercadoria, ela tem seus mecanismos da sedução. O espaço físico desta mercadoria é a 

televisão. A tela do aparelho televisivo que separa e aproxima o espectador da telenovela é 

a sua vitrine. Separa porque impossibilita o toque material, e aproxima porque deixa olhar 

pelo vidro. A embalagem da telenovela é a vinheta de abertura: essa extremamente 

estetizada.  

 Antes de iniciar uma nova telenovela já surgem comerciais nos convidando para 

assisti-la, que funcionam como sua publicidade. Nestes, cenas encantadoras que são 

retiradas rapidamente, para provocar a curiosidade e o desejo. O primeiro capítulo da 

telenovela é como um primeiro encontro amoroso: telenovela e espectador ainda estão 

tímidos, pois mal se conhecem. Aos poucos eles começam a criar intimidade, e os encontros 

são rotineiros. Quanto mais sedutor for cada encontro maior é a expectativa criada para o 

próximo, e isso garante a audiência. 

  A intimidade permite um benefício: o da participação. Quando não estamos 

satisfeitos com o rumo de uma telenovela, nos manifestamos para que os autores 

modifiquem seu enredo, assim como uma mulher muda o perfume que usa para agradar o 

olfato do homem amado. É uma forma de manter a sedução na relação, senão ela se 

desgasta.   

 Após discussão dos conceitos envolvendo telenovela, gênero ficcional e sedução, 

agora analisaremos os recursos de inovação do gênero telenovela empregados em Cordel 

Encantado. Veiculada entre abril e setembro de 2011, com apenas cinco meses de exibição, 
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esta inaugura uma proposta de formato reduzido para a telenovela do horário das 18 horas. 

Também houve redução no tempo de exibição de cada capítulo, como uma tentativa de 

adequar o gênero à velocidade, fluidez e fragmentação características da cultura 

contemporânea, tornando a telenovela um produto mais dinâmico.    

 Cordel Encantado faz referência a um conjunto de bens simbólicos nordestinos, que 

inventaram o Sertão, atribuindo-lhe significações. Dentre os quais, destacam-se: a estética 

do cangaço, a literatura de cordel, as lendas da Idade Média, os mitos, os contos de fadas, a 

literatura nacional e a guerra de Canudos. A mescla de elementos estéticos tão diversos 

ajuda a explicar o encantamento da narrativa, porque se trata de um imaginário muito fértil, 

sedimentado nas tradições orais, localizando num território compartilhado coletivo. 

 Trabalhando com arquétipos clássicos, contos de fadas, cultura popular e erudita, 

disputa entre o bem e o mal, lendas e mitos, histórias tão remotas que se confundem com a 

origem do mundo, esta telenovela reforça a matriz melodramática do gênero. Mas também 

o reinventa trazendo uma inovação de ordem estética, com a fusão do melodrama e de 

técnicas sofisticadas de direção de arte advindas do cinema. 

 Logo no primeiro capítulo de Cordel Encantado fomos surpreendidos por sua 

estética, que lembrava a de um filme hollywoodiano, tamanha riqueza na fotografia, 

figurino, iluminação, dentre outros aspectos. A inovação que simulava a cinematografia 

reside na utilização da técnica de gravação em vinte e quatro quadros pela primeira vez em 

uma telenovela. Esta dá uma textura realista à imagem e causou a impressão de que a obra 

estava sendo filmada em película.  

 Outro mecanismo de renovação do gênero identificado em Cordel Encantado é a 

intertextualidade literária. Esta telenovela dialoga com algumas obras literárias nacionais: 

diversos escritores inscritos no movimento regionalista, e profundamente marcados pelas 

matrizes simbólicas locais, como por exemplo, a literatura de Cordel, estão presentes no 

enredo desta telenovela, que cita desde Euclides da Cunha, até Graciliano Ramos, Ariano 

Suassuna e Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas (1956). Esta última obra é 

remetida na personagem Doralice, que chegou a se vestir de homem para ingressar no 

bando de justiceiros chefiados por Jesuíno, lembrando em tudo, inclusive na caracterização, 

a personagem Diadorim, de João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas.  

 Cordel Encantado também traz uma intertextualidade histórica: na narrativa Seráfia 

representa Portugal e Brogodó a região do nordeste brasileiro onde as primeiras naus 

portuguesas aportaram, assim recriando o mito fundador do Brasil. A chegada da realeza de 
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Seráfia em Brogodó faz conexão direta com um episódio marcante da nossa história: a 

transferência da corte portuguesa para o Brasil, entre  1808 e 1820.  

 O uso desses recursos de intertextualidade não são apresentados pela primeira vez 

numa telenovela. Na verdade eles são recursos bastante utilizados, o que não reduz sua 

capacidade de promover uma renovação no gênero, afirmando-o por sua polifonia, e 

constituição heterogênea. Esse intenso diálogo entre discursos que é a base do dialogismo 

bakhtiniano também é característico do gênero telenovela, portanto essa estratégia presta-se 

à sua legitimação, reconstruindo a memória do gênero.  

 Seja dialogando com obras literárias do universo ficcional ou com textos da história, 

que podem ser acessadas por quase todos, este recurso derruba fronteiras entre real e 

ficcional, confundindo-os e imbricando-os ainda mais, e garantindo o processo de sedução, 

de modo que o espectador entrega-se à fantasia que lhe é oferecida . 

 Ainda é possível identificar claramente nesta telenovela uma hibridação com o 

gênero cômico, o que se observa no tom adotado, de situações hilariantes, e de personagens 

divertidos como o delegado Batoré, vivido por Osmar Prado. Tomando como empréstimo 

os traços da fábula, Cordel Encantado não tem compromisso com a reprodução cronológica 

dos fatos históricos, por isso pudemos observar que a cada instante a novela trazia aspectos 

ligados a um período diferente da história. Trouxe a Idade Média e seus reis, príncipes e 

princesas, no Reino de Seráfia. Trouxe a modernidade e o encantamento do cinema em 

Brogodó, e trouxe a contemporaneidade no último capítulo, quando os protagonistas 

simulam ser um outro casal vivendo nos dias de hoje.  

 A multiplicidade de temporalidades, espacialidades e elementos que se justapõem 

como as camadas do palimpsesto constituem a estética de Cordel Encantado, mostrando a 

bricolagem de gêneros e estilos que a teleficção abriga como recurso de sedução, e 

confirmando o argumento de que “as telenovelas escapam aos padrões consagrados de 

classificações de gênero e de estilo, incorporando tradições e esquemas narrativos de modo 

a se tornar antes de mais nada versáteis e fragmentadas”(COSTA, 2000,p.168). 

 Na última cena desta telenovela o casal principal Jesuíno e Açucena, que transitaram 

entre o cenário sertanejo e o europeu, entre a Idade Média e a Modernidade, agora são 

levados para a contemporaneidade. Eles estão numa festa popular, e surpreendem-se ao 

escutarem ser cantado um cordel sobre a história de um casal com o mesmo nome deles: era 
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a história que passou na novela, um trânsito entre real e ficcional. Os mecanismos de 

simulação se revelam, e os personagens da ficção simulam sair desta e entram no mundo 

“real”. Passam de atores a espectadores. Seduzidos por si mesmos podem seduzir. 

 No cenário midiático contemporâneo, extremamente imagético e estetizado, no qual 

o discurso da sedução se constrói sobre a estratégia da aparência, o produto telenovela tem 

mais chances de sucesso se investir nas estratégias de estetização. Um figurino sedutor, uma 

fotografia esmerada e uma sonoplastia arrebatadora podem constituir-se como signos de 

encanto. Assim fez a produção de Cordel Encantado, que privilegiou uma estética 

inovadora e contemporânea como recurso de sedução. 

 Em entrevista ao site da teleficção, dia 21/09/2011 as autoras falam sobre o término 

de Cordel Encantado, e quando questionadas sobre a lição que ela teria deixado, dizem que 

só pretendiam oferecer um sonho, nada mais. Essa declaração enfatiza a missão de 

entretenimento da telenovela e mostra como a busca pela sedução da audiência é a força 

propulsora deste produto midiático.      

 

Acreditam que a novela tenha deixado alguma lição para os telespectadores? 

Duca: Ter emocionado, entretido e feito o telespectador sonhar já está de 

bom tamanho 

Thelma: Oxe! Não acho que a gente esteja aqui pra dar lição não? A gente 

tentou dar um presente para o público! Acho que essa missão a gente 
cumpriu ,não foi? ( SITE,2011) 

 

 Cordel Encantado buscou sonhar os sonhos do espectador, e criou mundos onde 

tudo é possível. Assim sonhou Brogodó, e sua gente alegre, seu artesanato e sua literatura 

de cordel. E sonhou Seráfia: o reino encantado, a carruagem, os vestidos, os espartilhos, os 

príncipes e as princesas. Também sonhou o sertão, povoado por cangaceiros no estilo Hobin 

Hood e profetas no estilo Antônio Conselheiro. Todos eles estavam só esperando para 

ganhar vida, e nós estávamos esperando para preencher nossos vazios com sonhos 

encantados.  

 

A sedutora arte de fazer e refazer telenovelas 
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 Segundo Pallottini(1997) a palavra “novela” remonta ao italiano novella, portanto, 

ao latim novellus, novella, novellum, adjetivo, diminutivo, originário de novus. “Do sentido 

de novo, a palavra derivou para o de enredado” (PALLOTTINI,1998 p.33). Entrançada, 

enovelada, nova, esses termos que originam o nome telenovela também falam sobre o seu 

formato. Entrelaçando-se com os mais diversos gêneros, estéticas e linguagens a telenovela 

vai ganhando os contornos de um gênero inacabado. 

   Inacabado no sentido de que está sempre pronto para ser retomado e reiniciado, o 

que significa que é um gênero em aberto, e está à disposição para receber doações e 

empréstimos dos mais variados gêneros, inclusive de si próprio. Assim como um novelo de 

linha a trama vai se desenrolando aos poucos, e é no entrelaçar de cada linha com a outra 

que ela vai definindo seus contornos. 

 Como uma pedra bruta, é através do processo de lapidação que a telenovela toma 

forma e seduz. O autor a esculpe como um artesão. Dispondo de várias ferramentas, ele 

escolhe cuidadosamente quais delas utilizará para esculpir cada telenovela, e sempre que 

testa novas combinações dessas ferramentas ele descobre que estas resultam em 

surpreendentes obras. No entanto, na arte de fazer novelas o autor não é o único artesão; ele 

conta com vasta equipe que lhe auxilia a dar o acabamento deste produto, que é artesanal e 

industrial ao mesmo tempo. 

 Residindo numa linha tênue entre a tradição e a inovação, a telenovela não se realiza 

plenamente em nenhum desses polos, visto que sua tradição é a própria mescla de 

elementos, e que a inovação constante do gênero nada mais é que sua tradição de 

reinventar-se, já que o novo está em sua origem. 

 Revisitando todos os gêneros, desde os teatrais aos épicos, líricos e 

cinematográficos, utilizando recursos como a intertextualidade e a intratextualidade, 

recorrendo ao já-dito, ao popular, ao passado, à memória, e a recursos tecnológicos 

sofisticados a telenovela mantém-se na busca por inovação, característica inerente ao 

gênero. “Pela memória de falas, textos, velhas histórias, contos e lendas – um dia narrados, 

ouvidos, visualizados – o passado reencontra no presente seu sentido e permite a 

convergência de expectativas no processo de restauração de experiências”(LOPES, 

BORELLI e RESENDE, 2002, p.251).  

 A análise da telenovela Cordel Encantado permitiu localizar as marcas e traços que 

articulam o melodrama à comédia, à literatura, e à história. Os recursos de reinvenção do 

gênero utilizados na telenovela trazida para nossa análise demonstram como a constante 
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hibridação e estetização desse gênero é imprescindível para renová-lo, torná-lo 

contemporâneo, aproximar o real e o ficcional e manter a relação de sedução com seu 

espectador.  

 A telenovela convida o espectador para entrar no mundo que ela cria e recria a cada 

produção que estreia na televisão, portanto o gênero deve ser visto como um território a 

descobrir em termos de estimulação, inspiração e criatividade, apresentando uma narrativa 

que envolva sua audiência de uma aura de romance e sedução, e que a emocione a ponto de 

levá-la a acompanhar seus capítulos. Assim, reinventando-se constantemente, este produto 

midiático tem mais chances de atender as demandas por inovação que sustentam a cultura 

de consumo, afinal a telenovela está para a sociedade de consumo assim como as histórias 

de amor estão para a humanidade. 

 

Referências Bibliográficas 

 

 
BACCEGA, Maria Aparecida. Reflexões sobre telenovela: o âmbito do ficcional como desenho do 
cenário das práticas de consumo. Recife: XXXIV Intercom, 2011. 

 
  
BAUDRILLARD, Jean, 1929. Da sedução. Campinas: Papirus, 1992. 
 
 
BAKHTIN, Mikhail Mikahailovitch. Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro; 
Forense Universitária, 2010. 

 
 
COSTA, Maria Cristina Castilho. A milésima segunda noite: Da narrativa mítica à telenovela 
análise estética e sociológica. São Paulo: Annablume, 2000. 
 
 
COHN, Gabriel. Indústria Cultural como conceito multidimensional. In: BACCEGA, Maria 

Aparecida. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo de.  Para uma revisão das identidades coletivas em tempo de 

globalização. In: LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Telenovela: Internacionalização e 
Interculturalidade. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
 
LOPES, M.I.V.; BORELLI, S.H.S.; RESENDE, V.R. Vivendo com a telenovela. Mediações, 

recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 
 
 
MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 
 



 

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

 
 

 15 

 
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: Neurose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2009. 
 

 
MOTTER, Maria Lourdes. Mecanismos de renovação do gênero telenovela: Empréstimos e 
doações. In: LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Telenovela: Internacionalização e 
Interculturalidade. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
 
________,Maria Lourdes; MUNGIOLI, Maria Cristina Palma.  Gênero teledramatúrgico: entre a 

imposição e a criatividade. Chile: I Colóquio Brasil-Chile de Ciências da Comunicação, 2007. 
 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes 
Editores, 2010. 
 
 
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

 

SILVA, Juremir Machado da. Depois do Espetáculo( Reflexões sobre a tese 4 de Guy Debord) 
In: GUTFREIND, Cristiane Freitas ; SILVA, Juremir Machado da. Guy Debord: antes e depois do 
espetáculo. Porto Alegre: Edipucrs, 2007.  
 

 

TUFFE, Thomas. Telenovelas, cultura e mudanças sociais: da polissemia, prazer e resistência à 
comunicação estratégica e ao desenvolvimento social. In: LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. 
Telenovela: Internacionalização e Interculturalidade. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
 
VASSALO, Lígia. O sertão medieval: origens européias do teatro de Ariano Suassuna. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1993. 

 
 

Referências WEBgráficas 

 

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/novela-esta-brasil-assim-como-cinema-

esta-estados-unidos-diz-professora-usp-560310.shtml 

 

 


