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Resumo 
 

Resumo: O objeto de estudo é a telenovela do horário nobre e as 
transformações que a definem, tendo em vista a relação que 
estabelece com o indivíduo que a assiste, o telespectador. O estudo 
se desenvolve sobre a análise da estrutura narrativa das telenovelas, 
suas modificações e, por fim, as conseqüências que se estabeleceram 
a partir delas. Demarcamos, como início desta análise, o ano de 
1964.Trabalharemos, portanto, com uma seleção das telenovelas 
diárias tal qual ocorrem desde aquela data. O problema de pesquisa 
concentra-se na relação que se estabelece entre as transformações da 
estrutura narrativa, a linguagem visual própria da telenovela e a 
participação do telespectador.  
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 1. INTRODUÇÃO 

 Neste trabalho3, propomos estudar a telenovela do horário nobre decorrentes das 

transformações necessárias para estabelecer uma relação com o indivíduo que a assiste, o 

telespectador. Para tanto, as telenovelas foram se reformulando para se tornarem  um 

produto atrativo, transformando-se em entretenimento e consolidando-se como produto de 

comunicação de massa.  

O estudo se desenvolve sobre a análise da estrutura narrativa das telenovelas do 

horário nobre, também conhecidas como “novela das oito ou das nove”, suas modificações, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professor de Teoria da Comunicação e Semiótica - UNIS-MG. Doutor em Comunicação e Semiótica pela 
PUC-SP, e-mail: romilsonmarco@hotmail.com 
 
3 Este paper é o resumo da minha tese de doutorado, cujo título é Telenovela e Receptor: dos meios às 
participações, a qual foi defendida no programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica –PUC-SP, 
(2013). 
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e por fim, as conseqüências que se estabeleceram a partir destas transformações. Portanto, 

busca-se verificar que nestas transformações estava intrínseca a diluição da estrutura 

narrativa, substituída pela sedução da imagem que passa a desempenhar a função básica de 

entretenimento.  

Logo, a análise se pautará no modo como os espaços das telenovelas foram 

organizados, a fim de estabelecerem uma mediação com o telespectador. Sabe-se que todo 

limite não é mais talvez que um corte arbitrário num conjunto indefinidamente móvel. 

Sendo assim, objetiva-se analisar, dentro da faixa mais ampla possível das telenovelas do 

horário nobre as mais significativas posturas de se apresentar ao telespectador. O eixo que 

nos guia nesta análise parte daquelas telenovelas cujos deslocamento de sua configuração  

apontaram  nova postura no modo através do qual  poderia se produzir telenovelas. 

É evidente que um período tão amplo comporta uma diversidade de formulações, 

que compõem um elenco bastante amplo para embaraçar a quem se propõe  apresentá-la  

em conjunto. Tais formulações  não consistem uma rede fechada de proposições que se 

explicam por si mesmas, mas propõe ser inteligível na base de uma classificação que 

forneça um “quadro” de suas diferenças e o modo como a telenovela foi se transformando, 

a fim de continuar a estabelecer relações com o telespectador. 

Demarcamos, como início desta análise, o ano de 1964, uma vez que, de 1950 até 

1962, as telenovelas eram transmitidas, somente, algumas vezes por semana. 

Trabalharemos, portanto, com as telenovelas diárias tal qual ocorrem desde aquela data. 

Este período foi escolhido, também, uma vez que antes de 1964: “a TV era uma mídia 

politicamente ainda muito fraca, sem o mesmo poder de negociação com os clientes que 

tinham o rádio, as revistas, os jornais”(Walter Clark, 1991, p.64). Neste ano de 1964 

definimos como primeira telenovela para análise -  O Direito de Nascer - marco inicial por 

ser uma das primeiras telenovelas diárias, e principalmente, por ser a primeira telenovela de 

sucesso junto ao público, nos moldes contemporâneos.  

 

A escolha das telenovelas do horário nobre recai, primeiramente, pela busca de 

atingir o maior número de telespectadores. A motivação da pesquisa está, justamente, no 

modo como esta telenovela se configura para tentar estabelecer uma relação com distintos 

públicos. As demais telenovelas, como por exemplo, telenovelas das 18h têm uma temática 

mais romântica ou de época. As telenovelas das 19h focam as comédias. Além disso, o 

horário nobre recebe maior atenção na sua elaboração, ou seja, os melhores profissionais e 
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os maiores investimentos são concentrados nesta telenovela. 
 

O recorte da pesquisa é também decorrente desta complexidade e da dimensão 

cultural e financeira que uma telenovela deste horário estabelece na sociedade brasileira. A 

dimensão cultural corresponde a todo o movimento que esta telenovela provoca, seja na 

imprensa, na moda ou nos programas de televisão - o chamado crossmedia( assuntos ou 

atores que se destacam na telenovela e viram pauta para programas da própria emissora ou 

das concorrentes). Faz-se necessário observar, também, que as telenovelas deste horário são 

as responsáveis por concentrarem a maior arrecadação do mercado publicitário, que desloca 

grande parte dos seus investimentos para este produto.  

Buscamos, nessa pesquisa, entender a atmosfera da telenovela como estrutura 

narrativa. Este estudo visa trazer contribuições que venham alicerçar a compreensão de um 

novo paradigma do estudo sobre telenovelas que nos obriga a pensá-las como  processos em 

construção e não como um resultado acabado de conversas após cada capítulo. Procuramos 

observar as participações que se estabelecem nesta atmosfera da telenovela. 

O problema de pesquisa a ser investigado concentra-se na relação que se estabelece 

entre as transformações da telenovela considerando - suas temáticas, as respectivas 

estruturas narrativas e suas transformações, os desenhos das personagens e, sobretudo, as 

relações que entre elas se instalam; a linguagem  visual que, em amplo sentido e em 

evolução, estrutura a comunicabilidade dos elementos anteriores; a transformação do 

narrador em autor; o papel que, enquanto, comunicação de massa a telenovela exerce,  a fim 

de atender à necessidade de ser um produto atrativo socialmente. 

O que se espera é entender o modo como a telenovela se organiza, a fim de verificar 

a posição do indivíduo que a assiste,  sua posição dentro da própria telenovela, até o ponto 

de se tornar co-autor em um processo de interação entre autor, atores, imprensa e direção da 

própria emissora.  

É necessário, portanto, que levantemos algumas hipóteses a fim de melhor 

compreender este universo das telenovelas. Para tanto elencamos as seguintes hipóteses:  

1. Na telenovela, os atores assumem, sob certos aspectos uma autonomia sobre a 

personagem, ao recriarem atos e circunstâncias ocorridas no cotidiano social simulado 

pelas tramas. O que permite afirmar que a telenovela representa a própria vida e, por 

certo tempo, o jogo ficcional se transforma em vida real. 
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2. A tradução da sociedade pelas telenovelas se apóia  na simulação do próprio 

cotidiano do espaço doméstico do receptor e resgata uma tradicional e conservadora 

percepção da sociedade brasileira. 

3. Da combinação entre mediações e suas configurações, chega-se à geração de uma 

linguagem onde o visual constitui base para a projeção de desenhos sociais e, como 

conseqüência, para a identificação do modo como aquela sociedade se deixa ver e/ou 

ser apresentada. 

4. O telespectador evolui na sua passividade,  essa mudança se processa de modo 

constante e acaba por exigir nova e outra caracterização da sua posição ante a 

telenovela que passa a fazer parte do seu cotidiano. 

 

O desenvolvimento desta investigação se justifica porque buscamos analisar as 

múltiplas interações que a atmosfera da telenovela desencadeia. Mais do que isso, 

objetivamos verificar se existe uma superioridade ou uma equivalência na relação que se 

estabelece entre telenovela e telespectador.  
Também percebemos certa dificuldade de o intelectual aceitar o gênero telenovela 
como gênero artístico porque, por tradição, o intelectual é o  competente analista 
do discurso e da  aura da obra, e a telenovela não é apenas discurso nem obra, 
mas produto da relação  desta com o receptor. Tal relação rompe com a postura 
autoritária do autor enquanto criador absoluto, substituindo-a por um expediente 
ambíguo: o autoritarismo do sistema produtor (ideologia) mesclado com a 
democrática  consulta ao receptor (público). Sendo a estética  envolvida muito 
mais  à relação  do capítulo com o público do que à proposta isolada do autor, a 
telenovela sugere critérios novos de leitura e análise críticas, impossíveis  de 
caber nas formulações estéticas de gêneros anteriores, pré-eletrônicos, nas quais a 
obra e o autor eram o mais importante. (TÁVOLA, 1996, p. 38-41) 

Parece-nos, porém, que há efetiva interferência de outros agentes na configuração 

do todo acabado da obra. Logo há necessidade de analisarmos quais são estes outros 

agentes que têm uma função determinante no resultado da telenovela.    

Ora, para entendermos esta atmosfera temos que examinar as relações funcionais 

dentro de uma telenovela. 

De fato, ainda falta conhecer as relações funcionais existentes nesta atmosfera das 

telenovelas. E é neste sentido que se verificará o modo como se estruturou a narrativa das 

telenovelas. Sabendo que a narrativa se sustenta em vários elementos, observaremos quais 

são esses elementos estruturadores, e como interferem no modo de construir uma 

telenovela. É bom lembrar que a telenovela é um produto de comunicação de massa, como 

tal tem seus objetivos claramente definidos. Segundo Morin, “A procura de um público 

variado implica na procura de variedade na informação ou no imaginário; e a procura de 
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um grande público implica na procura de um denominador comum”(1975, p.28). O que 

objetivamos é analisar a evolução da estrutura narrativa das telenovelas em estudo 

comparativo-histórico que constitui o elemento vital da metodologia do trabalho. Para isso, 

precisamos entender que:  
Todo sistema sendo a combinação de unidades cujas classes são conhecidas, é 
preciso primeiramente dividir a narrativa e determinar os segmentos do discurso 
narrativo que se possam distribuir em um pequeno número de classes; em uma 
palavra, é preciso definir as unidades narrativas mínimas. Segundo a perspectiva 
integrativa que foi definida aqui, a análise não se pode contentar com uma 
definição puramente distribucional das unidades: é preciso que a significação seja 
desde o princípio o critério da unidade: é o caráter funcional de certos segmentos 
da história que faz destas unidades: donde o nome de “funções” que se deu 
imediatamente a estas  primeiras unidades. Desde os Formalistas russos constitui-
se em unidades todo segmento da história que se apresenta como o termo de uma 
correlação (BARHTES, 1971, p.27,28).  

 

2. RESULTADOS 

 

Logo, nessa pesquisa nos deparamos com a tarefa de pensar as transformações das 

telenovelas e observamos que, nelas, estavam intrínsecas relações de participação que se 

concretizam através do entretenimento e da ocupação do tempo livre e se nutrem do 

melodrama até a sedução visual.  Tal fato nos obrigou a rever o papel do telespectador 

nessa atmosfera.  

Observando as organizações que se estabelecem entre telenovela, sociedade e mídia, 

este trabalho repensou a lógica dos Estudos Culturais e desenvolveu a investigação, 

analisando as relações que se processaram entre meios e interações. Como conseqüência, 

não bastava observar as mediações geradas por uma telenovela, tínhamos que verificar, 

como o telespectador interferia sobre os meios e os obrigava a adotarem uma nova postura, 

sugerindo a promoção do telespectador a co-autor das telenovelas. Logo, este estudo visa 

trazer contribuições que vêem alicerçar a compreensão de um novo paradigma do estudo 

sobre telenovelas que nos obriga a pensá-las como  processos em construção e não como 

resultado acabado.  

Neste sentido, verificou-se um apontamento para uma equivalência entre pares do 

qual promovia uma atmosfera interativa sustentada pela visualidade, fator determinante 

nessa interação. 
Da comunicação exige-se perceber que os meios não são instrumentos a serviço 
da linearidade mediativa como imaginava a indústria cultural repelida pela Escola 
de Frankfurt; da semiótica exige-se considerar que os signos são moventes à 
medida em que sofrem a descontinuidade fenomenológica  da alteridade presente 
em cada mediação, porém enquanto capacidade sígnica e representativa, essa 
descontinuidade tende a ser superada em novas e reabilitadoras representações 
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sígnicas e enunciativas. Desse modo, nos dois casos, exige-se considerar que as 
interações correspondem as fases processuais marcadas pela alteridade que não 
esgota o processo ou a capacidade sígnica do meio que, comunicador por 
excelência,  se expande semioticamente, utilizando-se ou não das técnicas e 
tecnologias que lhe estão disponíveis.(FERRARA, 2008,p 13) 

 

A partir dessa perspectiva, analisamos exatamente as alteridades presentes nas 

mediações cujas transformações expandiram o modo de apresentar as telenovelas. Sendo 

assim, ao analisarmos as bases temáticas, verifica-se o quanto é insustentável manter uma 

estrutura narrativa rígida. Tal fato impunha um posicionamento autoritário, 

desconsiderando, portanto, as solicitações do telespectador. Logo, essas bases temáticas, 

nas suas transformações, apontaram a dissolução daquela estrutura narrativa, para se 

organizarem em função daquelas alteridades advindas das interações com os 

telespectadores. 

Sendo assim, o papel do narrador também é subvertido pelo caráter participativo 

ocorridos nas bases temáticas. Enquanto participação, impõe-se uma nova função ao 

narrador, ou seja, o autor/novelista assume o papel de autor-narrador para ajustar a 

telenovela  às solicitações e anseios advindos dos telespectadores. Portanto, a autoridade do 

autor cede espaço às participações dos telespectadores. 

Com efeito e em função da autonomia que passam a ter, os telespectadores passam a 

ser co-autores, sobretudo, quando aquelas transformações determinaram que os 

telespectadores seriam as personagens a serem revividas na tela. De fato, os atores ao 

fazerem laboratórios( conviver com os telespectadores cujas características serão 

apresentada na tela) passam a ter mais conhecimento do telespectador/personagem do que o 

próprio autor/narrador. Portanto, podem compartilhar quais são os percursos a serem 

tomados.  

Evidencia-se que, nessas transformações, a sedução da imagem substitui a estrutura 

narrativa. A telenovela passa a se sustentar pelo modo como é organizada e, nessa 

dimensão, a visualidade ocupa papel essencial. O suporte audiovisual deixa de ser apenas 

ilustração de uma narrativa, para engendrar uma visualidade que se posiciona para interferir 

ou se desenvolver como ficção para promover entretenimento. Esse modo de engendrar a 

visualidade denota o caráter participativo pelo qual se relaciona  com o telespectador.  De 

fato, a visualidade passa a corresponder à atmosfera do próprio telespectador, em 

decorrência disso, valoriza-se quem está  do outro lado da tela.  

Sendo assim, as rupturas pelas quais as telenovelas passaram, nesse percurso 

diacrônico analisado, apontaram-nos para o fato de que o telespectador não é um ser 
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imutável, que assiste telenovela sempre da mesma forma. Está clara a posição ativa e 

atuante do telespectador na relação que se estabelece com a telenovela. Portanto, emerge 

uma relação não pautada pela imposição de um emissor sobre um receptor, mais  uma 

equivalência nas posições que as emissoras ainda evitam admitir.  

De fato, essa constatação demonstra que a imposição vertical das emissoras cedeu, 

ao menos na medida em que as dinâmicas circulares permitiam, à semiose característica de 

todos signos. É necessário notar, também, que essa constatação nos leva a romper com 

discussões apenas político-ideológicas. Ora, fica evidente que essas intervenções do 

telespectador reorganiza a obra telenovela, permitindo surgir  outro modo de elaborar e de 

narrar através de  um meio audiovisual. É necessário, então, analisar os pontos criativos, 

fruto dessas interações que se fizeram dinâmicas, no modo como a telenovela se configurou 

nesse percurso diacrônico. E, com efeito, entender como se transformaram as telenovelas. 

Não é, portanto, de  admirar que exista uma reserva de mercado que impede essa 

equivalência. É preciso, pois, entender que existe uma estrutura mediática que envolve toda 

atmosfera de uma telenovela: valores dos salários, repercussão na imprensa, suposta 

detenção de direitos autorais e a espetacularização da vida privada e pública de autores, 

atores e atrizes; tudo isso impede que se estabeleça uma atmosfera de equivalência entre os 

pares. 

Além disso, essa forma de entender a telenovela entra em um contexto de tensão 

cujo cerne é o poder mítico criativo do autor, portanto, uma superioridade na determinação 

nos rumos das tramas. Segundo Flusser: 
 
O mito do autor pressupõe que o “fundador” ( o gênio, o Grande Homem) produz 
informação nova a partir  do nada ( da “fonte”). O autor mítico  cria na solidão  da 
geleira, nos mais altos picos (Nietzsche). Por certo, muitos mitólogos da 
criatividade admitirão  que o autor está inserido em determinado contexto cultural 
do qual sorve as informações que o nutrem, mas também afirmarão que tais 
informações são  elaboradas pelo autor em diálogo interno e solitário, e que há 
algo misterioso no íntimo do autor que faz com que algo de inteiramente novo se 
acrescente às informações recebidas. Destarte tais mitólogos  projetam visão  da 
história que passa a ser uma série de picos altos que se elevam sobre a bruma 
amorfa da planície a partir da qual os picos se nutrem. Ora, a informática torna  
inoperante essa visão histórica. Atualmente, a massa das informações disponíveis 
adquiriu dimensões astronômicas: não cabe mais em memórias individuais, por 
mais “geniais” que sejam. Por mais “genial” que seja, a memória individual não 
pode armazenar senão parcelas das informações disponíveis. E tais parcelas 
armazenadas aumentaram, elas também, de modo que o consumidor médio detém 
atualmente mais informações do que o “gênio” renascentista. Tais parcelas de 
informação exigem processamento de dados para serem sintetizados em 
informação nova: a memória  humana se revela lenta demais para poder  
processar semelhante quantidade de dados. O diálogo interno e solitário se tornou 
inoperante. Exigem-se grupos de memórias individuais assistidos por memórias 
artificiais ( laboratórios, comitês, grupos de pesquisa e de realização) e, estes sim, 
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produzem informação nova em quantidade e qualidade jamais sonhadas no 
passado. De forma que o autor, o Grande Homem, não  apenas se tornou 
redundante como estritamente impossível. (FLUSSER, 2008, p.104). 
 

Sendo assim, considerar a superioridade de um emissor sobre um receptor rompe 

com o laço que determinaria a lógica da existência da comunicação social. De fato, segundo 

Rancière inteligência passa pela verificação do outro. Logo, é entender que o 

outro(telespectador) tem condições de se manifestar, de contribuir de alguma forma. Passa 

pelo fato de igual compreender igual. 
Como, se pergunta eles, uma coisa como a igualdade das inteligências é 
pensável? E como sua opinião poderia se instalar, sem provocar desordem na 
sociedade? É preciso perguntar, ao contrário,  como a inteligência é possível sem 
a igualdade? A inteligência não é potência de compreensão, que se encarregaria 
ela própria de comparar seu saber a seu objeto. Ela é potência de se fazer  
compreender, que passa pela verificação do outro. E somente o igual  
compreende o igual. Igualdade e inteligência são termos sinônimos, assim como 
razão e vontade. Essa sinonímia que  funda a capacidade intelectual, de cada 
homem é  também aquela que torna uma sociedade em geral possível. A 
igualdade das inteligências é o laço comum do  gênero humano, a condição 
necessária e suficiente para que uma sociedade de homens exista.(RANCIÈRE, 
2002, p. 106). 

Nesta perspectiva e considerando essas transformações, é necessária uma  avaliação 

da telenovela durante o processo de sua emissão e não após a sua conclusão. Portanto, 

estamos diante de um ambiente que nos obriga a repensar a postura de engendrar a própria 

telenovela. Dos meios às participações pressupõe-se a emancipação do telespectador:  
A emancipação é a consciência dessa igualdade, dessa reciprocidade que, 
somente ela, permite que a inteligência se atualize pela verificação. O que 
embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença na inferioridade de sua 
inteligência. E o que embrutece os “inferiores” embrutece, ao  mesmo tempo, os 
“superiores”. Pois só verifica sua inteligência aquele que fala a um semelhante, 
capaz de verificar a igualdade das duas inteligências. Ora, o espírito superior se 
condena a jamais  ser compreendido pelos inferiores. Ele só se assegura de sua 
inteligência desqualificando aqueles que lhe poderiam recusar esse 
reconhecimento. (RANCIÈRE, 2002, p. 65). 

Assim sendo, a emancipação aponta para as interações.  Lucrécia Ferrara vai 

ampliar  a discussão sobre  interação, considerando-a  a própria redefinição do conceito de 

comunicação, no seu artigo “Comunicação e Semiótica: das mediações aos 

meios”(Compós, 2008) na qual  afirma: 
Entretanto, no título proposto para esse trabalho “Das Mediações aos Meios” 
sugere-se uma inversão que não se reduz a uma troca de vocábulos, mas propõe 
uma sutil  ordem que deve considerar a possibilidade de subverter o anterior 
conceito de comunicação enquanto transmissão, para substituí-lo pela interação 
que, sistemicamente, cria um ambiente de informação sugerido pelos meios 
enquanto manifestação semiótica. Essa característica deixa evidente que meios 
são constituídos por signos e produzem linguagens que, independente da maior ou 
menor versatilidade tecnológica do instrumento que lhe dá suporte e, exatamente 
por isso, evidencia inesgotável capacidade de produzir interações, subjetividades, 
trocas entre igualdades não hegemônicas e, por isso, capazes de contemplar ou 
fazer surgir diferenças. De modo inalienável, esse movimento ocorre entre 
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interações que se fazem dinâmicas, circulares, comunicativas e solidárias na 
produção de outras matrizes culturais que, na história, multiplicam a comunicação 
e a informação. (FERRARA, 2008 ,p 4). 

No entanto, não podemos tirar conclusões precipitadas cuja ação do telespectador 

seria assumir um engajamento completo diante das telenovelas. Não nos esqueçamos  que 

estamos diante de uma obra de fruição. Ou seja, a telenovela é um produto para entreter e 

divertir o telespectador, mas isso não impede que, em situações de imposição extrema do 

autor ou da emissora, ou de uma antipatia em relação a algum personagem, o telespectador 

se manifeste de forma contundente  sobre os rumos que gostaria que a telenovela tomasse.   
Se a interatividade baseava-se já radicalmente nas relações tradicionais do autor, 
da obra e do espectador, a introdução  de uma lógica da autonomia dessas 
relações torna esse relacionamento ainda mais complexo e profundo. Quer se 
trate de pôr  em contato o espectador com simulações de seres humanos, 
organismos imaginários ou simples imagens, nota-se que os dispositivos 
interativos imaginados pelos artistas tendem a solicitar a participação  do corpo 
inteiro. Existe aí uma nova forma de hibridização entre a obra e o espectador que, 
longe de afastar a arte para uma pretensa desmaterialização em que o corpo seria 
negado em proveito de puras abstrações, abre-se para outros horizontes. A tensão  
colocada na corporeidade retoma o lugar que perdeu, em parte, em um certo tipo 
de arte contemporânea. Mas esse encontro entre a obra e o espectador solicita 
hábitos culturais que ainda estão longe de ser muito conhecidos. Se a arte 
interativa em geral pede, da parte do espectador, um engajamento profundo, 
paciência e disponibilidade, curiosidade, a autonomia exige do espectador, além 
disso, que ele dispense uma atenção aguda sobre o seu próprio corpo e sobre seus 
mecanismos perceptivos.(COUCHOT, 2003, p.37. In DOMINGUES(org.), 
2003). 

De fato, abre-se um relacionamento complexo e profundo. Como afirma Couchot 

(2003) uma nova forma de fronteira (tal como a define Lotman) entre obra e telespectador 

que, em decorrência disso, não suporta a conceituação da comunicação como transmissão, 

justamente pelo caráter poroso  que surge dessa relação.  
Tradicionalmente, considerar o meio nos levou a perceber sua maior ou menor 
eficiência instrumental no transporte da mensagem, mas se considerarmos as 
mediações e seus processos interativos, aquela eficiência pode não ser válida ou 
ser bastante relativizada. Isto quer dizer que meios e mediações não se processam 
de modo linear, monovalente ou programado. Se o comunicar subjacente à 
mensagem tende a apresentar-se de modo exaustivo e monocórdico,  ele impede 
ou abafa a característica dialogante do contínuo  que dá origem às tensões e 
transformações culturais, impedindo, portanto, que a entonação semiótica dos 
meios se faça audível. Ao contrário,  se superarmos a dicotomia tradicional que se 
observa entre meio e signo ou entre comunicação e semiótica, observaremos que, 
em processo, eles assinalam o ambiente interativo que, cada vez mais e como 
consequência inalienável das próprias tecnologias da comunicação, constitui a 
realidade social e cultural dos nossos dias, apontada por Sodré( 2003) como o 
novo ambiente biosmidiático.(FERRARA, 2008, p. 10) 

Nesta perspectiva essa pesquisa aponta ou sugere um repensar a posição do  

telespectador como simples reprodutor da telenovela ao recontá-la, misturada com suas 

experiências pessoais. Propõe-se verificar que esse mesmo telespectador deseja assumir 

uma postura de co-autor, que ultrapassa as representações convencionais das tramas, 
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manifestando uma semiose que expande e exige rever o próprio modo de se fazer telenovela 

no Brasil. 
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ANEXO. 

Telenovelas analisadas: 

O direito de Nascer 

Beto Rockfeller 

O Bem Amado 

Saramandaia 

Salvador da Pátria 

O Dono do Mundo 

Vale Tudo 

Laços de Família 

Mulheres Apaixonadas 

Senhora do Destino 

 

 

 

 


