
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 1 

A Representação Interiorana na Teledramaturgia Brasileira: Uma Análise dos Personagens 

fazendeiros em “Paraíso”
1
 

Paula Beatriz Domingos Faria
2
 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Resumo 

O trabalho busca compreender a representação da identidade interiorana na teledramaturgia através da 

análise de um grupo específico de personagens de uma trama e levando em consideração a tendência 

de retratação dos modos de ser e pensar dos grandes centros urbanos nas telenovelas, bem como o 

histórico bem sucedido das ditas telenovelas rurais na televisão brasileira. Para tanto, foi escolhido o 

núcleo dos personagens fazendeiros da telenovela “Paraíso”, de Benedito Ruy Barbosa (Rede Globo, 

2009), como representante evidente das características e conflitos interioranos atuais na tela da TV.  
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Breve panorama teórico 

 

Raymond Williams, em seu livro intitulado "O campo e a cidade: na história e na literatura", 

ressalta o poder das palavras "campo" e "cidade". Ele lembra que o termo inglês "country" pode 

significar "país" ou "campo", ou seja, podemos, com ele, nos referir a toda a sociedade ou somente a 

sua parte rural. "Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente essa 

ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa subsistência, e as 

realizações da sociedade humana" (WILLIAMS, 2011, p. 11).  Para o pesquisador, a própria cidade é 

uma destas realizações.  

Em sua pesquisa sobre a globalização cultural na cidade do México, Canclini (2008) lembra 

que, até pouco tempo atrás, as cidades eram caracterizadas pelas teorias da urbanização, pelas notáveis 

diferenças em relação ao campo e pela transferência da força de trabalho, que se deslocava das 

atividades agrícolas para as secundárias ou terciárias. Já na atualidade, os estudos sobre o espaço 

urbano reconhecem os processos informacionais e financeiros como agentes econômicos mais 

dinâmicos, em detrimento da industrialização. Para o autor, esta mudança gera uma reconceitualização 

das funções das grandes cidades, já que a característica da economia atual seria a interação constante 

entre agricultura, indústria e serviços - e não a passagem da agricultura à indústria e da indústria aos 

serviços. Assim, tendo como base os processos de informação, as cidades funcionariam como um nó 

em que são realizados estes movimentos. 

Completando seu raciocínio, o pesquisador mexicano chega à conclusão de que as áreas 

metropolitanas são os cenários da conexão entre si mesmas e as economias de diversas sociedades. Ele 

invoca o neologismo "glocalize", criado por empresários japoneses como uma referência ao novo 
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modo de pensar a relação "empresário-mundo", que reúne em sua cultura informação, crenças e rituais 

oriundos do local, do nacional e do internacional. Portanto, existe uma reordenação das cidades com 

base nos vínculos eletrônicos e telemáticos. Cada grande cidade continua crescendo ao lado da 

indústria, mas também estabelece conexões dentro de si mesma e com o exterior através não só dos 

meios de transporte tradicionais, mas também pelos meios de comunicação e pelas novas tecnologias. 

Para Canclini, estas mudanças sugerem uma redefinição teórica do que vinha sendo entendido como 

"cidade". 

Já Williams (2011) enumera as atitudes emocionais que se cristalizaram em torno do campo e 

da cidade: o campo é associado à vida natural, à paz e à virtude simples, enquanto a cidade é vista 

como o centro das realizações e é associada ao saber, às comunicações e à luz. Por outro lado, há 

também as associações negativas, que ligam o campo às ideias de atraso, limitação e ignorância, e a 

cidade ao barulho, à ambição e à mundanidade. O autor tenta compreender estas cristalizações, no 

contexto da realidade inglesa, por meio da análise de obras literárias. 

De acordo com o pesquisador, campo e cidade são realidades históricas em constante 

transformação, em si próprias e em suas inter-relações. Para ele, há uma experiência social concreta 

do campo, da cidade e de muitas outras organizações sociais e físicas intermediárias. Contudo, ainda 

têm muita força as imagens que opõem campo e cidade. O dualismo é uma forma de adquirirmos 

consciência de uma parte fundamental de nossa experiência e das crises de nossa sociedade. Por outro 

lado, esta situação origina uma tendência ao reducionismo da variedade histórica de possíveis formas 

de interpretação a símbolos e arquétipos.  

Conforme Williams (2011), a realidade histórica mostra que campo e cidade podem aparecer 

sob diversas formas e práticas, difíceis de serem generalizadas. O autor analisa as interpretações da 

literatura inglesa e do pensamento social a respeito da vida urbana e da vida campestre, que são tão 

frequentemente vistas a partir de seus contrastes.  Ele critica esta divisão, pois, conforme seu 

raciocínio, ela reduz a totalidade das representações sociais a padrões pré-estabelecidos, o que exclui 

uma grande parcela dos sujeitos ou da sociedade abordada. Segundo Williams, o pensamento do 

contraste entre campo e cidade não admite organizações sociais intermediárias.  

A visão de Williams é abordada no presente trabalho com o intuito de evitar um dualismo 

reducionista a respeito das culturas interioranas e metropolitanas, já que partimos da ideia de 

predominância da chamada Cultura Zona Sul nas obras de ficção seriada brasileiras para analisar a 

representação interiorana em uma telenovela rural. No contexto de nosso trabalho, a confrontação 

entre campo e cidade é inevitável, uma vez que a própria televisão chegou ao Brasil em 1950 

buscando ser uma representante da modernidade ligada à urbanização, porém nossa intenção não é 

tratar do assunto de maneira maniqueísta opondo campo e cidade como duas realidades fechadas que 
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se excluem. Pelo contrário, buscamos compreender, na cultura da mídia, possíveis formas de 

integração ou aproximação, entre duas culturas que, com certeza, não englobam a totalidade dos 

modos de ser e pensar existentes na sociedade brasileira. É claro que para isso, não deixaremos de 

lado a ideia de que em um processo de hibridação há sempre o privilégio de uma das culturas originais 

(SILVA, 2009). 

Assim, é importante ter em mente que a análise que se segue neste artigo não tem como 

princípio a divisão ou redução da sociedade brasileira em duas partes antagônicas. Na verdade, a 

oposição que colocamos entre a cultura interiorana e a cultura Zona Sul se faz necessária em virtude 

de seus contrastes, principalmente no que se refere à representação midiática e à tentativa de 

homogeneização cultural do Brasil. É visível nas telenovelas, segundo Martín-Barbero e Germán Rey 

(2004), um desencontro do nacional com o regional, devido a uma centralização de um país plural e à 

busca das diferentes regiões por se fazer reconhecer como parte do nacional. Esta, para os autores, é 

uma contradição que articula e desorienta nossa modernidade.  

Williams (2011) acredita numa necessidade de se confrontar as ideias de campo e cidade com 

as realidades históricas. Para ele, a oposição entre campo e cidade, tal como é colocada nas obras 

literárias analisadas em sua pesquisa, é um reflexo da constituição capitalista mundial. Apesar de sua 

análise se ater à realidade inglesa em períodos específicos da história, seus pressupostos são plausíveis 

quando se pensa, por exemplo, numa realidade brasileira, para a interpretação dos chamados "causos" 

e das canções caipiras ou sertanejas, que retratam o universo rural de uma maneira saudosista e 

valorativa. Encontramos aí as mesmas ideias de exaltação do campo, de valorização do passado e de 

negação da modernidade apontadas por Williams na literatura inglesa. 

Em sua obra "Interpretação do Brasil" Gilberto Freyre (1947), comentava uma discussão 

sobre o regionalismo brasileiro ocorrida na Conferência Interamericana de Filosofia, na Universidade 

Yale na década de 1940. Segundo o autor, alguns conferencistas defendiam que a filosofia não devia 

admitir as questões regionais ou pensamentos e sentimentos de conteúdo local, chegando um deles a 

dizer que Freyre e seus colegas davam muita atenção ao aspecto regional da cultura brasileira. Porém, 

para o autor, o ponto de vista regional é tão filosófico como qualquer outro e o regionalismo seria uma 

tendência sadia, podendo ser visto como uma contracolonização que se opõe ao nacionalismo 

exagerado. "Uma região pode ser politicamente menos do que uma nação. Mas vitalmente e 

culturalmente é mais do que uma nação; é mais fundamental que a nação como condição de vida e 

como meio de expressão ou de criação humana" (FREYRE, 1947, p. 140). 

Quando analisamos a realidade brasileira, percebemos que parece ocorrer o oposto do que 

Williams detectou na sociedade inglesa: aqui, há um ideal de progresso, de valorização da urbanidade 

ligada à modernidade desde seus primórdios. Segundo Darcy Ribeiro (2006), o Brasil já nasceu como 
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uma civilização urbana comandada pelos grupos eruditos da cidade, porém separada em conteúdos 

citadinos e rurais com funções, ao mesmo tempo diferentes e complementares. Já na realidade inglesa, 

o que Williams detectou, através da análise da literatura, foi a predominância da valorização do 

campo, com destaque para as memórias saudosistas. 

No Brasil, o que vemos é uma busca pela generalização da sociedade, por uma identidade 

nacional calcada na urbanidade, ou, mais especificamente, na chamada cultura Zona Sul tão presente 

em telenovelas, principalmente quando se pensa nas representações vistas em uma TV generalista, que 

busca atingir o maior público possível. Contudo, o problema relacionado à desvalorização das culturas 

regionais brasileiras não ocorre por culpa exclusiva das abordagens televisivas. Gilberto Freyre, em 

1947 – período que antecede a chegada da televisão ao Brasil –, já reclamava da repressão à 

diversidade: 

Agora, como no tempo do Império, há uma tendência para reprimir toda diversidade 

regional e provincial em favor da centralização e da unificação política. Por outro lado, há 

reformadores que se colocam contra toda centralização: defendem o total desaparecimento 

das diferenças nacionais tanto como das regionais. Mas no Brasil as energias regionais ou 
sub-regionais parecem bastante poderosas para se deixarem facilmente reprimir por simples 

coerção política ou mero capricho ideológico de poderosos do dia (FREYRE, 1947, p. 174-

175).  
 

Seguindo o raciocínio do autor, é possível recusar a teoria de que a cultura interiorana estaria 

se desenraizando ou sendo abandonada totalmente por seus representantes. Aspectos como as 

dimensões continentais do país e sua consequente diversidade cultural geram pontos de atrito, uma 

vez que se detectam esforços tanto para a unificação de uma cultura tida como nacional quanto para a 

celebração da diversidade. 

Interpretamos, neste trabalho, a detecção da diversidade identitária no Brasil bem como as 

lutas pela representatividade dos diferentes grupos e também pela homogeneização cultural como 

fenômenos ligados à pós-modernidade. Kellner (2001) fala da interpretação do "pós moderno" como 

uma tendência cultural que se opõe aos valores e comportamentos tradicionais, mas também levanta a 

possibilidade de se interpretar a pós-modernidade como a coexistência ou mistura de estilos e formas 

culturais tradicionais,  modernas e pós-moderna, fator que nos permite aproximar seu pensamento 

com a ideia do sujeito pós-moderno proposto por Hall (2006). Esta coexistência de várias culturas e 

identidades é o princípio teórico deste artigo, já que consideramos a ideia de um sujeito interiorano 

complexo, que conserva certas tradições e visões de mundo sem deixar de ser influenciado por outras 

formas culturais.  

Conforme Kellner (2001), a identidade se forma em um terreno de luta, no qual os sujeitos 

fazem escolhas referentes a seus próprios significados culturais e estilos, em um processo que implica 

na afirmação de determinados pilares identitários em detrimento de outros. Trata-se de um movimento 
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constante, já que, como sabemos, identidades diferentes podem ser assumidas em diferentes situações 

e momentos da vida do sujeito. Já Canclini (2007) não acredita na necessidade de se fazer uma opção 

entre defender uma identidade ou se globalizar. Para ele, os estudos que melhor esclarecem o processo 

da globalização não são os que buscam uma revisão das questões identitárias isoladas, e sim os que 

possibilitam a compreensão daquilo que se pode ser e fazer com os outros ou de como se pode encarar 

a heterogeneidade, a desigualdade e a diferença. 

Ainda a respeito do impacto da globalização sobre a identidade cultural, Woodward (2009) 

afirma que a primeira pode produzir diferentes resultados sobre a segunda. Para ela, a 

homogeneização cultural, sendo um resultado da globalização, pode distanciar a identidade da 

comunidade e da cultura locais. Por outro lado, ela também pode suscitar uma resistência que 

fortalecerá as identidades nacionais ou locais, ou, ainda, poderá provocar o surgimento de novas 

posições identitárias. 

Podemos, a partir destes pensamentos sobre o local e o global, interpretar a identidade 

interiorana brasileira em relação à cultura da mídia, que privilegia a retratação dos hábitos e do estilo 

de vida da Zona Sul carioca (RAMOS, 1986). Colocando-se a cultura interiorana como pertencente ao 

âmbito local e as representações midiáticas - que pretensamente procuram criar uma identidade 

brasileira - no âmbito global ou da homogeneização cultural, supomos que as identidades locais não 

estão sendo, simplesmente, destruídas. Porém, elas não se mantêm imutáveis: há um processo de 

criação de novas identificações locais (interioranas) e globais (midiáticas), em que umas se apropriam 

e transformam as outras e vice-versa. Este processo ocorre quando pensamos nas telenovelas rurais, 

objeto deste estudo, que buscam mostrar o Brasil interiorano, mas guardam resquícios da cultura 

homogeneizada. 

 Neste contexto, pensando sobre a identidade e a diferença no que se refere à teledramaturgia, 

são interessantes os estudos de Almeida (2003, p. 58; 87-88), feitos em Montes Claros sobre a 

recepção de “O Rei do Gado” (Rede Globo, 1996): a autora concluiu que o fato de o protagonista 

desta telenovela ter sido um homem que viajava muito e que possuía seu próprio avião o distanciava 

da realidade dos fazendeiros de gado do local pesquisado e o aproximava de um ideal de 

modernidade. Ela afirma, ainda, que muitas pequenas e médias cidades como Montes Claros 

praticamente não existem na representação que as telenovelas fazem do Brasil como um todo.  

Sendo assim, entre os diversos grupos ou núcleos de personagens presentes na telenovela 

“Paraíso”
3
, escolhida como objeto de estudos deste artigo, selecionamos exatamente o grupo dos 

                                                
3 A segunda versão de "Paraíso" foi exibida no horário das 18h pela Rede Globo entre os dias 16 de março e três de outubro de 2009, 
sendo adaptada por Edmara Barbosa com a colaboração de Edilene Barbosa, ambas filhas de Benedito Ruy Barbosa, autor da obra 
original. A trama retrata, como sempre, as aventuras de um casal apaixonado que enfrenta dificuldades para permanecer unido, mas, 
neste caso, observamos a utilização de elementos como os "causos" e as lendas envolvendo os protagonistas – o filho do diabo e a 

santinha – se destacando como formas de representação midiática da cultura interiorana ou caipira. 
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fazendeiros, presente em praticamente todas as telenovelas que possuem pelo menos um núcleo rural. 

Nosso objetivo é verificar, através da análise das atitudes e da composição dos personagens em 

questão, se eles colaboram para uma possível representação da cultura interiorana na tela da TV ou se 

funcionam como reforçadores da chamada cultura Zona Sul, mas também nos cabe investigar os 

possíveis conflitos travados na tela da TV entre as duas formações culturais citadas. 

Segundo Andrade (2009), os personagens movem as ações narradas e muitas vezes ocupam 

um lugar central na ficção, funcionando como um elo entre o enredo e a audiência. Para a autora, o 

personagem ordena a coerência e a adesão do telespectador através de sua simpatia e de sua força 

dramática. Assim, como confirma Balogh (2002), o cerne de toda narrativa se constitui nas ações das 

personagens para atingir seus objetivos. "Pode-se afirmar, enfim, que os desejos das personagens, suas 

aspirações, sonhos e projetos constroem os textos narrativos" (ANDRADE, 2009, p. 78). 

Em nossa análise, também pretendemos classificar cada personagem do núcleo estudado em 

um dos dois grupos propostos por Forster (2005). Trata-se da classificação entre personagens planos e 

personagens esféricos ou redondos. Os primeiros são construídos em torno de uma única ideia ou 

qualidade, sendo facilmente reconhecíveis e podendo ser definidas em poucas palavras. Suas 

características não mudam com o transcorrer da evolução narrativa. Já os personagens esféricos ou 

redondos apresentam maior complexidade e são capazes de surpreender a audiência. Numa telenovela, 

geralmente, os personagens redondos são os protagonistas, enquanto os personagens planos cumprem 

um papel secundário, o que não é uma regra e não impede o autor de conceber personagens 

secundários redondos. Dito isto, vamos à análise. 

 

Os personagens fazendeiros de “Paraíso” 

Os fazendeiros podem ser considerados os personagens mais essenciais às telenovelas rurais, 

fato que se explica pela ideia de que os enredos das obras de ficção seriada para TV giram em torno 

das elites em qualquer ambientação. Os grandes proprietários de terra, cultivadores de café e soja ou 

criadores de gado são, então, um ingrediente essencial à composição social de uma pequena cidade 

fictícia como Paraíso. Assim, faria muito sentido que, na trama selecionada para nossa análise, o 

protagonista fosse um fazendeiro, como no já recorrente exemplo de "O Rei do Gado" (Rede Globo, 

1996), em que Bruno Mezenga, o personagem título interpretado por Antônio Fagundes, já se 

mostrava na vinheta de abertura como o homem em torno de quem toda a narrativa seria 

desenvolvida. 

Contudo, não é exatamente a mesma coisa que ocorre na segunda versão de "Paraíso". É 

claro que não podemos afirmar que o protagonista Zeca (Eriberto Leão), o filho do diabo, está 
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totalmente desligado do universo dos grandes fazendeiros. Pelo contrário, ele é filho de Eleutério 

(Reginaldo Faria), o maior fazendeiro da pequena cidade, que sonha com o dia em que Zeca 

abandonará as estradas para ajudá-lo a cuidar da fazenda. Além disso, em alguns momentos da trama, 

Zeca se mostra preocupado com assuntos da fazenda, como a vacinação do gado e a criação de uma 

cooperativa. Porém, na maior parte da trama ele é chamado, além de filho do diabo, também de peão-

doutor, por ser o líder de uma comitiva de peões e também ter se formado em dois cursos superiores. 

Por este motivo, Zeca não foi aqui classificado como fazendeiro, pois, a nosso ver, o protagonista se 

enquadra no núcleo dos peões.  

Colocados estes esclarecimentos, cabe-nos dizer que este grupo de personagens não perde 

importância na trama pelo fato de o protagonista não ser um fazendeiro. Ocorre o oposto: um causo 

inventado por Eleutério é o grande motivo das desventuras amorosas do filho: por ser conhecido como 

filho do diabo, Zeca não consegue se aproximar de Maria Rita (Nathália Dill), tida como santa. Assim, 

percebemos a importância de Eleutério na trama. Trata-se de um respeitado proprietário rural e um 

grande contador de causos. É assim que ele é descrito pelo próprio filho e por outros personagens no 

decorrer na narrativa. Em algumas cenas, ele aparece ao redor da fogueira, na companhia dos 

empregados e peões, contando seus causos de terror, que se perpetuam pela cidade.  

Seu causo mais famoso obviamente é sobre o diabinho da garrafa, com quem ele teria feito 

um pacto em troca de toda a sua riqueza e que também teria permitido o nascimento de Zeca, já que a 

esposa de Eleutério não conseguia engravidar antes da chegada do famoso bonequinho à sua casa. 

Apesar das consequências negativas desta lenda, Eleutério gosta de alimentá-la. No oitavo capítulo, 

ele vai com Ricardo (Guilherme Berenger) á pensão da pequena cidade para almoçar, e é recebido 

com espanto por dona Ida (Walderez de Barros), a dona da pensão. Ele e Ricardo concluem que é por 

conta da lenda sobre ele ter um pacto demoníaco. O jovem então pede desculpas pela franqueza e diz 

que fazendeiro gosta "desta brincadeira". Eleutério concorda, afirmando que se não gostasse não a 

teria inventado. Antes de ir embora, ele se volta para dona Ida num tom sombrio e diz: “O 

cramulhãozinho tá aqui soprando na minha orelha. Tá dizendo que ficou muito satisfeito com o 

armoço
4
, dona Ida. É... tá mandando lhe agradecer”. Porém, a partir da queda de Zeca de um touro de 

rodeio e de sua consequente paraplegia (capítulo 12), Eleutério começa a rever seu gosto por esta 

estória. Ele se culpa porque pensa ter feito o filho acreditar que realmente tinha a companhia do diabo 

e que, por isso, poderia correr qualquer risco nos rodeios, sem se machucar. A partir de então, ele 

passa a afirmar que é ele o pai de Zeca, e não o diabinho. Eleutério se irrita cada vez mais com as 

referências aos supostos poderes do boneco, principalmente com Zefa (Soraya Raevnle), que se torna 

sua esposa no desfecho da trama, pois ela atribui ao diabinho todas os fatos ruins ocorridos na 

                                                
4 Optamos, nas citações de falas dos personagens, manter ao máximo o linguajar utilizado na trama, por entendermos que este é também 

uma forma manifesta da cultura interiorana, apesar dos erros gramaticais.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8 

fazenda. Quando encontra o diabinho vestido como um santo (capítulo 36), Eleutério, que até então 

escondia o pequeno demônio em um baú, faz questão de colocá-lo em um lugar privilegiado na sala e 

diz que não vai se desfazer dele, como Zefa desejava.  

Apesar de toda a sua autoridade na cidade, Eleutério não gosta de ser chamado de coronel e 

se zanga quando alguém o trata por este título. Quando Zefa está chateada com ele, ela se utiliza deste 

artifício para irritá-lo. A relação entre Eleutério e Zefa é repleta de comicidade. A narrativa deixa 

claro, desde seu princípio, que Zefa é, há muito tempo, apaixonada pelo fazendeiro, e ele, aos poucos, 

passa a nutrir o mesmo sentimento por ela. Contudo, as relações de compadrio tão presentes na cultura 

caipira, são representadas, em "Paraíso", pela consideração que Eleutério tem por seu compadre Mané 

Currupio (Duda Ribeiro), marido de Zefa morto há mais de vinte anos. Eleutério considera que seria 

uma traição se casar com a mulher de seu compadre e melhor amigo, diz que a respeita e que deve 

cuidar dela e da filha, como prometeu a Mané Currupio antes de sua morte.  

O falecido marido de Zefa só aparece em cenas de flashback das lembranças de Eleutério 

quando ele conta suas histórias aos visitantes de sua fazenda. Trata-se, portanto, de um personagem 

secundário. Seu papel é figurativo, pois ele só serve, na narrativa, para reforçar o respeito de Eleutério 

aos princípios ligados às relações de compadrio. Não há referências em toda a obra sobre a 

personalidade de Mané Currupio. Só sabemos que era um grande amigo de Eleutério. Pudemos 

classificá-lo aqui como um fazendeiro diante do desfecho da trama, quando, após o casamento de 

Rosinha (Vanessa Giácomo) e Terêncio (Alexandre Nero), Eleutério manda que eles cuidem das terras 

que eram de seu compadre, pai da moça.  

É claro que a decisão de Eleutério em não se envolver com Zefa por respeito ao compadre é 

provisória, já que reflete um comportamento incoerente diante dos muitos anos de morte do marido 

dela.  Os dois acabam se casando às escondidas (capítulo 135), mas demoram a terem sua noite de 

núpcias devido às cômicas interrupções por parte dos filhos, Zeca e Rosinha.  

Voltando aos causos de Eleutério, é significante sua liderança diante dos homens de Paraíso, 

todos reunidos ao redor de uma fogueira, na ocasião do velório de um dos fundadores da cidade, o 

coronel Valfrido
5
 (capítulo 77). As cenas do velório colocam mulheres e homens em oposição: 

                                                
5 Coronel Valfrido não foi classificado por nós como um dos fazendeiros de "Paraíso" por não ter estado presente em nenhum momento 
da trama, nem mesmo em cenas de flashback. Assim, não houve um ator designado para o papel e não há referências a ele, nem na  
página da telenovela na Web, nem nas matérias publicadas pela imprensa no período de exibição da trama. Contudo, vale à pena citar as 

poucas informações que temos a seu respeito: trata-se do avô de Geraldo Valfrido, que era um próspero e desonesto fazendeiro presente 
na ocasião da fundação da cidade de Paraíso. Segundo as falas dos outros personagens em seu velório, ele enriqueceu por meio de 
grilagens e nunca respeitou as leis ambientais. Também era um dos políticos mais antigos da cidade, o que coloca sua família e a de 
Norberto (Leopoldo Pacheco) como opositoras, com o prefeito representando a honestidade e o coronel, a esperteza. Enfim, fica claro 
que o velório do coronel é colocado na narrativa como um pretexto para a reunião de muitos dos personagens habitantes da pequena 
cidade para a demonstração do costume solidário mais firmemente presente nas culturas interioranas, mesmo que as pessoas falem mal 
do falecido em pleno velório. Concluímos que, se houvessem cenas do velho Valfrido na trama, ele poderia ser classificado como um 
personagem secundário, plano caricatural, já que provavelmente seria o estereótipo do político corrupto do interior do Brasil, sem 

escrúpulos e muito interessado em obter vantagens políticas e financeiras. Enfim, esta é apenas uma identidade imaginável para o 
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enquanto elas rezam e consolam a família do falecido, eles bebem, se divertem e contam causos. O 

padre tenta repreender Eleutério por ser o líder de uma espécie de comemoração dentro de um velório, 

mas o fazendeiro afirma que o defunto já "abotoou o paletó" e não se importa com as besteiras faladas 

por ele. Todos, com exceção do padre, estão com copos nas mãos e dizem que estão "bebendo o 

defunto com todo o respeito". O telespectador percebe a embriaguês de Eleutério, que continua 

contando seus causos e divertindo a todos, não se atendo aos contos de terror, já que dá prioridade, 

nesta cena, às histórias cômicas. Enfim, o próspero e respeitado fazendeiro Eleutério Ferrabras é um 

personagem redondo integrante do núcleo protagonista. Ele tem um núcleo familiar, uma ambientação 

específica constituída por sua fazenda, uma caracterização do ponto de vista emocional e enfrenta 

vários conflitos. Além disso, muitas referências são feitas a seu passado pelo filho, por Zefa e por ele 

próprio, principalmente quando se pensa nos causos, os quais ele garante ter testemunhado todos. 

Outro fazendeiro importante na trama de "Paraíso" é Antero (Mauro Mendonça), o pai da 

protagonista Maria Rita. Ele é um homem triste e frustrado, mas um pai amoroso, cuja principal 

preocupação é o bem estar da filha. Antero tem um casamento mal sucedido com Mariana (Cássia 

Kis), com quem vive brigando. Seu sonho é que a filha encha sua casa de netos, já que, devido aos 

conflitos com a esposa, ele não pôde ter todos os filhos que sonhou. É um dos grandes fazendeiros de 

Paraíso e um bom patrão. Quando a filha parte pela segunda vez para o convento no Rio de Janeiro, 

ele decide doar suas terras para os empregados da fazenda, o que deixa a esposa indignada, já que ela 

preferiria doar todos os bens da família para a Igreja. Antero se mostra um homem solitário e, muitas 

vezes, caminha à noite até a fazenda de Eleutério para ouvir as músicas cantadas nas rodas de viola e 

encontrar alguma companhia. Ele se torna amigo de Tobi (Alexandre Rodrigues), empregado de 

Eleutério que leva a ele as notícias sobre Zeca.  

Antero apoia a união da filha com Zeca, mas não é forte o suficiente para impedir a 

influência de Mariana sobre Maria Rita. Quando a jovem parte para o convento, ele dá o endereço 

dela a Zeca, para que o protagonista vá ao Rio de Janeiro e a traga de volta. Ao descobrir seu plano, 

Mariana abandona a fazenda, deixando-o ainda mais solitário. Antero, então, passa a beber e entra em 

depressão, só melhorando quando a filha decide retornar. O fazendeiro apoia todos os planos de Zeca 

para impedir que Maria Rita se torne freira, inclusive quando o peão-doutor decide sequestrá-la 

(capítulo 60), mas, após o casamento do rapaz com Rosinha, Antero passa a apoiar Mariana e não 

permite mais que Zeca se aproxime de sua filha, por ser um homem casado. Assim, fica claro que 

Antero, como quase todos os habitantes de Paraíso, está preso a um tradicionalismo irredutível no que 

se refere às constituições familiares. 

                                                                                                                                                                
personagem, já que todos em "Paraíso" demonstram, de alguma forma, uma visão negativa a seu respeito, inclusive o próprio neto 

Geraldo. 
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As referências a seu passado com as dificuldades enfrentadas por ele em virtude das pessoas 

que invadiam sua fazenda em busca de milagres desde que Maria Rita era muito pequena caracterizam 

Antero como um homem sensato e tolerante, por tentar proteger a filha das paranoias de Mariana e, ao 

mesmo tempo, suportar a esposa, que não faz outra coisa senão rezar e proclamar que foi abençoada 

com a presença de uma santa em sua família. Neste contexto, Antero, ainda que menos explorado que 

Eleutério na trama, é também um personagem redondo ligado ao núcleo protagonista. O casamento 

frustrado, a preocupação com a felicidade da filha, a possível doação de sua fazenda, sua solidão e sua 

ligação com o os moradores da fazenda de Eleutério o tornam um personagem complexo, com 

características diversas, passível de mudanças ao longo da narrativa.  

O último dos personagens a ser destacado na categoria dos fazendeiros é Geraldo Valfrido 

(Lucci Ferreira), que, a princípio, se mostra apenas como um rico proprietário rural fiel ao 

comportamento e ao linguajar caipiras e apaixonado pela moderna Maria Rosa (Fernanda Paes Leme), 

filha do prefeito. Mas, aos poucos, ele se revela um grande estrategista, tanto no que se refere à 

conquista da amada quanto em matéria de negócios e política. Ele detecta que os projetos de 

comunicação dos cariocas Ricardo (Guilherme Berenger) e Otávio (Guilherme Winter) para a cidade 

poderiam se tornar grandes negócios, mas passa a refutar suas ideias quando descobre o envolvimento 

de Maria Rosa com Otávio. Na verdade, a princípio ele acredita que é Ricardo quem quer roubar-lhe a 

futura esposa, já que o vê conversando com a moça e se despedindo com beijos. Ele então vai ao 

encontro do rapaz e se apresenta como noivo de Maria Rosa (9º capítulo), apesar das constantes 

recusas dela a seus pedidos de namoro. Ocorre, então, o primeiro diálogo, nada amigável, entre 

Geraldo e Ricardo, que foi transcrito a seguir, por entendermos que ele representa uma oposição 

interessante entre a cultura interiorana, representada por Geraldo, e a metropolitana, representada por 

Ricardo. 

Ricardo: “Opa, bom dia.” 

Geraldo: “Bom dia” 

Ricardo: “Posso ajudar?” 

Geraldo: “O meu nome é Geraldo. Geraldo Valfrido Gutierrez”. 
Ricardo: “Muito prazer, o meu nome é Ricardo, Ricardo Bidauska”. (Ele estende a mão sem 

a reciprocidade de Geraldo). 

Geraldo: “Eu sou o namorado da Maria Rosa." 
Ricardo: “Ah, sim, a Maria Rosa, eu encontrei com ela ainda a pouco." 

Geraldo: “Eu vi... eu vi... vi e não gostei!” 

Ricardo: “Ah não? Não gostou por quê?” 
Geraldo: “Porque... é que nós dois vamo casar. É. Nós vamo casar e eu não gostei de ver ocê 

beijando ela.” 

Ricardo: “Nossa, pelo amor de Deus! Aquilo foi um cumprimento de amigo. Um 

cumprimento de de de...” 
Geraldo: “Pois aqui a gente não tem costume de cumprimentar beijando os amigo e ainda 

mais quando os amigo é noivo de outra pessoa." 

Ricardo: “Sim, tá certo. Eu entendi e peço desculpas. Na verdade eu não sabia que ela era 
noiva, ela não me falou nada.” 
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Geraldo: “Num sabia, mas agora tá sabendo, né? Ocê trate de ficar longe dela. Vamo evitar, 

né, de acontecer o pior.” 
Ricardo: “A última coisa que eu quero nesse mundo é confusão.” 

Geraldo: “Ocê ficando longe dela, não vai ter confusão.” 

Ricardo: “Ok, tá certo. Eu entendi.” (Geraldo sai do local com uma expressão muito séria e 
sem se despedir). 

Ricardo: “Nossa, que sujeitinho folgado.” 

 

Como foi dito, vemos nesta cena o início de uma contraposição, senão uma rivalidade, entre 

o tradicionalismo local, representado por Geraldo, e a modernidade metropolitana, nas figuras de 

Ricardo e de Otávio. Seguem-se cenas em que Otávio, sabendo das ameaças ao amigo, tenta tirar 

satisfações com Geraldo e a disputa pelo amor de Maria Rosa continua. O ambiente mais frequentado 

pelo herdeiro da família Valfrido é o bar do Bertoni (Kadu Moliterno), o local de reunião dos 

fofoqueiros da cidade, onde Geraldo fica sabendo tudo sobre a vida de Maria Rosa. Quando a jovem 

começa a namorar Otávio, Geraldo passa a beber exageradamente preocupando os amigos e o primo 

Isidoro (Jackson Costa). Tudo indica que a frustração destruirá sua saúde, mas Geraldo surpreende ao 

longo da trama: se inicialmente havia uma ideia de oposição entre ele e os dois rapazes vindos do Rio 

de Janeiro, em que estes últimos teriam uma clara vantagem pelo menos aos olhos de Maria Rosa, 

com o desenvolver da trama há uma reviravolta na situação. Geraldo passa de interiorano antiquado e 

sem intelecto a um astuto e perspicaz homem de negócios, que negocia inclusive a namorada. 

Geraldo oferece a Otávio, em troca de Maria Rosa, uma sociedade para a abertura de um 

jornal, o grande sonho do jovem jornalista, até então impossível de ser realizado pela falta de dinheiro. 

Otávio não sabe o que dizer e fica pensativo, sem dar uma resposta (capítulo 84).  Nos capítulos 

seguintes, Otávio percebe uma aproximação entre Geraldo e Maria Rosa e acaba contando a ela sobre 

a proposta feita pelo fazendeiro. Ela se revolta e termina o namoro, dizendo que os dois a estavam 

usando como moeda de troca. No dia seguinte, ela é beijada, no meio da rua, por Geraldo, que, antes, 

se certifica de que as moças fofoqueiras da cidade estão de prontidão observando para irem contar a 

Otávio (capítulo 88). Assim, ele acaba conquistando a jovem, sem ter que realmente se tornar sócio de 

Otávio ou abrir um jornal local. 

Quando Maria Rosa vai ao Rio de Janeiro acompanhada por Ricardo e Otávio (capítulo 14), 

Geraldo se sente traído e resolve criticar a administração do prefeito, pai da moça. Na verdade, mais 

tarde fica claro que já havia uma rivalidade política histórica na cidade entre o avô de Geraldo e a 

família de Norberto e, por isso, o prefeito não apoiava as investidas de Geraldo para conquistar sua 

filha. Geraldo, por sua vez, tentava esconder a grande rivalidade em função de seu interesse em Maria 

Rosa. Mas durante o tempo em que ela namora Otávio, ele se junta a Vadinho (Cláudio Galvan) para 

fazer oposição ao prefeito, chegando a anunciar sua pré-candidatura à prefeitura. Nestas alturas, 

Geraldo já comanda o programa de maior sucesso na rádio fundada por Ricardo, Otávio e Norberto: 
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"A hora da viola", um festival de musica caipira em que duplas sertanejas da vida real se apresentam 

como se fossem artistas da cidade fictícia. Ele, então, se aproveita de sua grande popularidade de 

apresentador do programa para conquistar possíveis votos. 

Ricardo e Otávio enfrentam dificuldades quanto à venda de anúncios publicitários para a 

rádio, já que os comerciantes locais acreditam que, por já serem conhecidos em toda a cidade, este 

recurso é desnecessário. Assim, os dois rapazes cariocas acabam perdendo em matéria de 

popularidade para Geraldo, que se aproveita das dificuldades financeiras dos dois para, primeiro 

comprar o período das manhãs de domingo na programação e promover o programa "A hora da 

Viola", e depois comprar, em diferentes momentos, as partes de Otávio (capítulo 93) e Ricardo 

(capítulo 115), tornando-se, assim, dono de metade da rádio "Voz do Paraíso". Geraldo consegue 

anunciantes sem muitas dificuldades e fica implícita a crítica a uma suposta despreocupação política 

existente nas pequenas cidades brasileiras, já que as pessoas de Paraíso não se interessam tanto pelas 

informações e críticas políticas colocadas na programação da rádio por Ricardo e Otávio, mas se 

tornam ouvintes e também participam assiduamente no auditório do programa musical de Geraldo. 

Mas esta questão é relativizada quando Geraldo, além do concurso de viola que vai ao ar aos 

domingos, insere na grade de programação da rádio um programa diário no qual ele valoriza a cultura 

e o trabalho interioranos, abordando também assuntos políticos de maneira crítica, porém com uma 

linguagem coloquial e expressões típicas da pequena cidade, as quais os rapazes cariocas não 

utilizavam. Prevalece a ideia de que eram os dois, comunicadores formados por uma universidade no 

Rio de Janeiro que não sabiam se comunicar com a população local. Portanto, nesta pseudoguerra 

entre o interior e a metrópole, quem leva a vantagem é o primeiro. A seguir transcrevemos um trecho 

de um causo contado por Geraldo em seu programa de rádio (capítulo 71), usado como pretexto para 

que ele falasse, em seguida, da poluição dos rios: 

Compadre Tibúrcio chegou em casa feliz da vida trazendo o dourado, né. Um bitelo, pra 

mais de cinco quilo, peixe criado memo, sabe? Pois é, chegou e largou o peixe lá em cima 

da pia pra mulher tratar. Comadre Jurema, com a criançada toda em vorta,  né, fazendo 

aquela algazarra, pegou a faca pra abrir a barriga do pobre, né? E o que foi que aconteceu? 
O danado do dourado começou a pular em cima da pia, vivinho da sirva, mas vivinho da 

sirva, é. É claro que a comadre não teve coragem de matar o pobrezinho do peixe, né, que 

olhava a criançada com aquele olhar de dar pena. Foi então que o compadre Tiburcio 
chegou. [...] Pra encurtar a história, o dourado foi se acostumando á grama, brincando com 

as criança, e comendo na mão da comadre. [...] E aí foi aquele berreiro, né, a viagem era 

longa e o compadre convenceu a molecada que o melhor era devolver o dourado pro rio, que 
lá que era o lugar dele, né? Aí foi a famia toda pra beira d'água pra se despedir. E aquela 

coisa: 'vai com Deus, né? Seja feliz, seu peixinho'. E coisa e tal, e num momento solene 

jogaram o peixe dentro da água. E o pobrezinho do peixe, que não sabia mais nadar, morreu 

afogado. 
 

Enquanto Geraldo fala, vários personagens aparecem ouvindo seu programa, muito 

interessados no assunto. Na pensão, Otávio tenta criticar o programa dizendo que se trata de uma 
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história boba, mas todos discordam do jornalista. Fica clara a vitória de Geraldo no que se refere às 

habilidades comunicativas em relação à população da pequena cidade.  

Depois de conquistar definitivamente Maria Rosa, Geraldo pede a mão da moça a Norberto e 

renuncia à sua candidatura à prefeitura para não concorrer contra o sogro (capítulo 92). Ele passa, 

porém, a se preocupar com questões políticas e revela guardar rancor de Norberto devido à antiga 

rivalidade política do prefeito com seu avô. Então, Geraldo finge que apoiará qualquer candidato que 

Norberto pretenda lançar, mas, na verdade, recolhe informações na casa do prefeito para repassá-las a 

Vadinho, novo candidato da oposição. Maria Rosa percebe sua estratégia e o repreende, já que ele usa 

a rádio para difamar o prefeito, pai dela. A trama termina com uma trégua entre Geraldo e Norberto, 

em virtude da gravidez e da candidatura de Maria Rosa à prefeitura. 

Enfim, fica claro, através dos exemplos da narrativa, que Geraldo também é um personagem 

redondo, principalmente por surpreender o público ao longo do desenvolvimento da trama. Há um 

grande distanciamento, porém, entre ele, como fazendeiro, e personagens como Eleutério e Antero, já 

que estes últimos vivem em suas fazendas, cujas paisagens são amplamente exploradas, enquanto 

Geraldo passa a maior parte do tempo na cidade. Sua classificação como fazendeiro se deveu às 

constantes referências que os outros personagens fazem a ele como grande proprietário rural e 

"melhor partido da cidade", segundo as jovens locais. Além disso, fica muito claro que o sucesso do 

personagem na política e na rádio se deve, basicamente, a seu dinheiro, vindo do negócio 

agropecuário. Apesar das constantes referências às suas várias fazendas, a única vez em que a casa de 

Geraldo aparece é quando ele leva Marcos (João Sabiá) para sua fazenda tentando impedir que 

Terêncio o mate e objetivando que o engenheiro permaneça na cidade, para ajudá-lo na rádio (capítulo 

113).  

Assim, a fazenda de Geraldo não é explorada como ambientação da narrativa. Enquanto isso, 

muitos personagens aparecem visitando as fazendas de Antero e, principalmente, de Eleutério, com 

uma valorização tanto dos ambientes internos quanto da paisagem externa, com imagens dos animais, 

dos riachos, das plantações, das árvores, das flores, enfim, da mesma maneira que ocorre com as 

praias nas telenovelas ambientadas no Rio de Janeiro. Outro destaque é para as mesas sempre fartas e 

para a hospitalidade com que os visitantes são recebidos, sempre com o oferecimento de bolos, doces 

e, claro, café. 

Com exceção de Mané Currupio, todos os personagens classificados como fazendeiros são 

redondos, ou seja, personagens mais complexos, mais explorados, com núcleo familiar, referências a 

seu passado e conflitos a serem resolvidos. Nota-se também que estes personagens são elementos de 

representação e de valorização da cultura interiorana, não só por serem fazendeiros, mas também 

devido a suas características particulares: os causos de Eleutério (elemento muito característico da 
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cultura caipira), os lamentos e a tristeza de Antero (temática típica de tantas canções interioranas) e a 

esperteza de Geraldo (característica ressaltada por Cornélio Pires, maior pesquisador brasileiro da 

cultura caipira, que refutava a ideia do caipira ingênuo e amedrontado diante das novidades vindas dos 

grandes centros). Aliás, Geraldo pode ser visto como a exata personificação do caipira de que fala 

Pires (2002): aparentemente muito bobo e desvalorizado, ele se revela muito esperto e astuto.  

No que se refere à relação ou oposição entre o campo e a cidade dentro da narrativa, 

confirmamos nossas suspeitas de que, de maneira geral, há uma valorização da vida interiorana que 

não dispensa a comparação com a vida citadina. Detectamos a presença das cristalizações de visões 

sobre campo e cidade enumeradas por Williams (2011), como a associação do campo à vida natural, à 

simplicidade e à tranquilidade, além das ideias negativas de atraso, limitação e ignorância, e a 

associação da cidade ao saber e às comunicações, mas também ao barulho e à poluição. Quando a 

interação ou o conflito entre estas duas vertentes acontece em "Paraíso", a representante metropolitana 

é sempre a cidade do Rio de Janeiro, retratada por meio de seus cartões postais e das praias da Zona 

Sul, como era previsto. Já a valorização do interior é materializada na ideia de prosperidade associada 

às fazendas, no deslocamento de pessoas do Rio de Janeiro para Paraíso decididas a ali 

permanecerem, nas imagens de exaltação da natureza, no saudosismo tão presente no núcleo dos 

peões e nas muitas cenas dedicadas aos causos e às canções sertanejas. Por outro lado, há também 

uma crítica à atuação negativa exercida pela fofoca nas pequenas cidades e à despreocupação ou falta 

de conscientização política nestes locais.  

Concluímos que há, sem dúvida, uma priorização da cultura interiorana, que é retratada de 

maneira valorativa como parte importante e representativa da multiplicidade da cultura brasileira, e 

não de maneira pejorativa ou superficial. No entanto, isto não significa dizer que a telenovela renega 

sua tendência metropolitana ou tende a depreciar a cultura Zona Sul. Muito pelo contrário: não se 

cogita ir, por exemplo, a Cuiabá, para comprar qualquer produto ou equipamento - já que a cidade 

fictícia de Paraíso se localizaria no interior do estado Mato Grosso. Os personagens sempre vão ao 

Rio de Janeiro, onde se divertem e encontram a solução para todos os problemas práticos existentes 

em sua pacata cidade de origem. Há, neste sentido, uma interação entre a metrópole e o interior, em 

que se verifica um processo colaborativo até certo ponto. Contudo, quando a cultura metropolitana 

tenta se sobrepor à caipira, há uma resistência, um processo de não aceitação e de manutenção dos 

costumes locais, como quando Otávio consegue manter seu jornal circulando ao adaptar a linguagem e 

a abordagem de seus textos e quando Marcos é praticamente obrigado a se casar com Edith (Paula 

Barbosa) para seguir a tradição.  

Verificamos que nossas hipóteses inicias se revelaram verdadeiras: "Paraíso" realmente 

apresenta resquícios da cultura caipira tradicional na caracterização dos personagens e nas 
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ambientações prioritárias. Além disso, a cultura Zona Sul é apresentada na trama sem que haja uma 

visão negativa a seu respeito, trazendo uma ideia de convivência e colaboração harmoniosa, mas o 

tradicionalismo ganha forças quando ela tenta se sobrepor a ele. Assim, prevalece uma ideia valorativa 

dos elementos da cultura interiorana - principalmente através da música e dos causos - como partes 

constituintes da pluralidade da cultura brasileira. Por fim, a telenovela estudada, apesar de mostrar 

elementos da cultura Zona Sul, não os coloca como ideais a serem alcançados, pois nenhum morador 

de Paraíso manifesta o desejo de trocar sua vida pacata e tradicionalista pelos avanços metropolitanos. 

Portanto, a trama pode ser considerada uma alternativa à soberania da cultura Zona Sul nas 

telenovelas.  
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