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Resumo 

  

O artigo traz resultados parciais da pesquisa “A história na tela: representações da ditadura 

militar brasileira no audiovisual nacional no período 2001-2010”. Objetiva apresentar um 

inventário da produção ficcional/não-ficcional de TV aberta e identificar características 

relevantes sobre a produção de TV cujo foco é a ditadura. Justifica-se pela importância que 

as imagens técnicas ocupam na constituição de memória social na contemporaneidade. A 

metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e em acervos online. O referencial teórico 

ampara-se em Rosenstone e Barbosa. Identificou-se duas minisséries exibidas na Rede 

Globo (JK, 2006 e Queridos Amigos, 2008), duas telenovelas, Senhora do Destino, 2004, 

Cidadão Brasileiro, 2006 e quatro episódios de Linha Direta. Observações preliminares 

indicam que o tema tem pouco espaço nas narrativas ficcionais televisivas se comparado 

com a produção cinematográfica. 
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O sucesso das telenovelas e minisséries na TV brasileira 

  

A televisão, desde sua inserção no Brasil na década de 1950, sempre esteve muito 

presente no cotidiano da sociedade. Adquiriu o caráter educativo e informativo, trazendo 

para sua audiência pequenos retratos do Brasil. Os grandes produtos da televisão brasileira 
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foram e ainda são a telenovela e as minisséries. Trazendo recortes da realidade nacional 

associadas com a linguagem do melodrama, a teledramaturgia criou no novo meio os 

padrões que eram utilizados pelas radionovelas, e que faziam sucesso na época de ouro da 

Rádio Nacional (BECKER, 2008). Elas, as telenovelas, fazem da programação televisiva 

nacional um campo bastante amplo no que diz respeito a representações de fatos históricos 

e do cotidiano. 

 

No caso da matriz da produção televisiva, sobretudo a ficcional, soma-se a 

experiência do modelo melodramático a estrutura do folhetim, que, 

nascido nas primeiras décadas do século XIX, na França, consistia em 

histórias em capítulos escritas no rodapé das páginas dos jornais com 

clímax diário para despertar o interesse do leitor no dia seguinte. 

(KORNIS, 2008, p. 50) 
 

 O conteúdo da televisão nacional é fortemente influenciado pelos folhetins 

franceses do século XIX, mas a teledramaturgia nacional ao longo de sua história construiu 

um modo especifico de contar histórias (LOPES, 2004; MOTTER, 2001; 2004). Busca-se 

sempre trazer para o grande público, episódios dinâmicos e com conflito presente em todos 

os capítulos, aumentando a tensão na ação dramatúrgica da novela, “pois se imagina que do 

contrário o espectador pode entediar-se e mudar de canal” (BECKER, 2008, p. 241). E 

como a televisão é “refém” da audiência e financiada pela propaganda, faz-se o conteúdo de 

maneira a agradar o público, pois a “produção de entretenimento e as necessidades dos 

anunciantes caminham sempre lado a lado” (RAMOS, 2004, p.42). 

         Dentro do gênero ficcional televisivo, merece destaque o ramo da reconstituição da 

história. Novelas e minisséries com estética e trama se passando em momentos distintos do 

atual atraem a atenção do público, pois “para além das narrativas audiovisuais há um gosto 

do público pelo passado” (KORNIS, 2008, p.15). O grande público busca entender mais 

sobre o seu próprio passado, através das narrativas ficcionais com conteúdo histórico. 

 

O poder da história na tela emana das qualidades singulares da mídia, da 

sua capacidade de comunicar algo não apenas de maneira literal (como se 

alguma comunicação histórica fosse totalmente literal) e realista (como se 

pudéssemos definir realisticamente o realismo), mas também, nas palavras 

de Lerner, “de maneira poética e metafórica”. (ROSENSTONE, 2010 

p.60) 
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Embora haja sempre uma cobrança em torno da expressão da verdade histórica e da 

realidade neste tipo de produção audiovisual, há de se concordar com o que Rosenstone 

chama a atenção, ou seja, existe a poética e a metáfora como elemento importante e atrativo 

de público para as obras de reconstituição histórica. Este tipo de fenômeno é possível 

associar ao que Guimarães; Leal; Mendonça (2010) denominam de relação entre processos 

comunicacionais e experiência estética. Há um interesse e uma relação no campo do 

sensível que mobiliza as audiências em torno de produtos que “abrem uma janela” para o 

passado histórico. 

         A dramatização dos fatos históricos através das telenovelas aproxima os indivíduos 

da história nacional e regional, fazendo com que o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade, uma nação ou uma identidade seja instigado, pois, “todos esses gêneros têm 

por objetivo a tentativa de tornar o passado significativo para nós no presente” 

(ROSENSTONE, 2010 p.60). 

As analogias e comparações criadas pela linguagem utilizada nas telenovelas e minisséries 

históricas a tornam o grande filão da televisão brasileira. “São elas que ajudam a criar em 

nós a sensação de que não estamos apenas vendo a história, mas passando por eventos no 

passado, vivenciando.” (ROSENSTONE, 2010, p.65). 

         Tendo claro a importância que as narrativas audiovisuais de reconstituição histórica 

têm no processo de constituição de memória social (FEITOSA, 2012), o presente artigo tem 

como objetivo apresentar um inventário da produção de ficção e não-ficção de TV aberta e 

identificar características relevantes sobre a produção televisual que tem como foco a 

temática da ditadura. O período abordado neste inventário concentra-se na primeira década 

do século XXI, ou seja, entre os anos de 2001-2010. Esta escolha está relacionada com a 

observação da proliferação, nos últimos anos, de discursos audiovisuais, inclusive 

cinematográficos, sobre o período da ditadura militar brasileira (1964-1985)
5
 e que a 

abordagem desta temática tem sofrido uma mudança de perspectiva. Se na década de 1990, 

como chama atenção Miriam Rossini (2006), a produção cinematográfica sobre o período 

da ditadura apregoava as ações de resistência como um “projeto derrotado”, nas produções 

da primeira década do século XXI a interpretação sugerida nos audiovisuais apontam em 

uma direção mais otimista e de valorização dos movimentos e personalidades que se 
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enfileiraram nas ações de resistência. Os documentários Marighella
6
, de Isa Ferraz (2012) e 

Em busca de Iara
7
, de Flavio Frederico e Marina Pamplona (2013), são exemplos recente 

desta mudança de abordagem sobre a resistência à ditadura militar. Antes de apresentarmos 

o inventário propõe-se uma reflexão em torno da representação da história na televisão. 

 

A representação da história na televisão 

  

A programação da televisão, tanto brasileira quanto mundial, é repleta de histórias. 

Reais ou ficcionais, elas se tornaram populares a partir da difusão da teledramaturgia e do 

telejornalismo. Segundo Jacques Le Goff (2010, p. 18), “uma história é uma narração, 

verdadeira ou falsa, com base na „realidade histórica‟ ou puramente imaginária”.  Um 

gênero bastante popular na produção televisiva nacional, desde o surgimento da mídia no 

país, foi o gênero histórico. Novelas e minisséries de cunho histórico, que reconstitui 

acontecimentos, ou tem como pano de fundo, determinados períodos da história nacional, se 

tornaram grandes sucessos de audiência, se consolidando como um dos gêneros mais 

explorados pela teledramaturgia nacional. Embora se observe que esta tendência na grade 

de programação venha mudando. 

Produções ficcionais da Rede Globo de Televisão, como a novela “Terra Nostra”
8
, 

de Benedito Ruy Barbosa (1999) e a minissérie “A Casa das Sete Mulheres”
9
, de Maria 

Adelaide Amaral (2003), ainda hoje são tidas como referências históricas pela população, 

por acreditarem que o trabalho trouxesse a história tal qual ela ocorreu no período retratado. 

Porém, as representações históricas trazem muito das mentalidades e do contexto de 

produção destas reconstituições. Considerados por muitos, como documentos de um 

passado, as novelas e minisséries que representam a história trazem muito mais sobre o 

momento em que são produzidas do que do tempo reconstituído. Isso porque “Filmes e 

programas de televisão são, por sua vez, documentos históricos de seu tempo, inclusive os 

                                                 
6
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Gonçalves. 
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títulos cujo conteúdo volta-se para o passado, uma vez que são produzidos sob um olhar do 

presente.” (KORNIS, 2008, p.10) 

  

O grande público tem a falsa impressão de que os produtos ficcionais da televisão 

com temática do passado trazem apenas a história do que aconteceu há muito tempo, 

porém, as narrativas de reconstituição trazem muito da contemporaneidade, do seu tempo. 

Anseios políticos, modos de pensar e até mesmo tendências estéticas, tudo isso, pode ser 

encontrado nas tramas destas novelas e minisséries, não apenas a história. 

  

Como fontes passíveis de exame pelo historiador, as representações 

icônicas são de uma riqueza impressionante, nem sempre explicita. 

As imagens, icônicas e figurações de memória, portam armadilhas 

que precisam ser esclarecidas pelo historiador, pelo professor de 

História e, também, pelo observador menos especializado. O maior 

desses perigos, talvez, seja toma-las como “certidões visuais”, 

retratos fiéis, absolutos, “verdadeiros”, de um evento, de uma época, 

de costumes, e ainda, das próprias representações e dos discursos 

construídos no passado sobre esses acontecimentos e essas práticas. 

(PAIVA, 2006, p. 89). 

 

As novelas e minisséries históricas não deixam de ter importância histórica. Uma 

vez que trazem para o grande público, temas de relevância e que despertam o interesse para 

a sua história. Porém, não se pode cair na armadilha de pensá-los como retratos dos 

períodos mostrados. Como se trata de uma obra aberta, a telenovela está sujeita ainda a 

recepção do público, “afinal, é com base em suas reações que a novela toma um caminho 

ou outro, já que o maior objetivo é entretê-lo e agradá-lo” (BRAGA, 1995, p. 93), ou seja, 

mesmo em se tratando de uma novela ou minissérie de época, o público exerce papel 

decisivo no desenvolver da trama. Por isso, “não devemos mais esperar que os filmes (no 

caso as novelas e minisséries) sejam o espelho de uma realidade extinta que nos mostrará o 

passado como ele realmente foi” (ROSENSTONE, 2010, p. 62) sempre mostrarão 

impressões e pontos de vista de determinado tempo ou acontecimento. Trata-se, portanto, 

de transportar para as telas representações do povo brasileiro, do passado e do futuro do 

país. (PAIVA, 2006, p. 73) 

 

Inventário sobre a televisão brasileira 
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         Para identificação das produções de TV aberta cuja a temática do período da 

ditadura militar aparece, seja como fio condutor ou narrativa coadjuvante, utilizou-se da 

pesquisa documental e telematizada em sites especializados e das redes de TV aberta 

brasileira. Identificou-se duas minisséries (JK, 2006 e Queridos Amigos, 2008); duas 

telenovela (Senhora do Destino, 2004; Cidadão brasileiro, 2006) e três episódios do 

programa Linha Direta (Zuzu Angel, 2003, Rio Centro, 2005 e Cabo Anselmo, 2006). 

1)   JK, minissérie de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Exibida entre janeiro 

e março de 2006, na Rede Globo de Televisão. Superprodução que parte da 

biografia de um dos políticos mais carismáticos do Brasil, relatando ao telespectador 

momentos históricos que marcaram intensamente o país, inclusive os anos de 

chumbo. 

2)   Queridos Amigos, de Maria Adelaide Amaral, exibida em 25 capítulos, no verão de 

2008, minissérie Rede Globo de Televisão, ambientada em São Paulo no ano de 

1989 que conta a história de Léo (Dan Stulbach), um homem com uma carreira 

vitoriosa mas que guarda muita tristeza e solidão. Ao se deparar com um problema 

de saúde, Léo decide reunir seus antigos amigos para relembrar as várias histórias 

que viveram juntos, inclusive aquelas vividas na época da Ditadura Militar no 

Brasil. 

3)   A Senhora do destino, telenovela, exibida em horário nobre entre junho de 2004 a 

março de 2005. Escrita por Agnaldo Silva, a trama de A Senhora do Destino é 

dividida em duas fases. A primeira – exibida em quatro capítulos – se passa em 

dezembro de 1968, ano do AI-5, contando a história de três mulheres: Josefa de 

Medeiros Duarte Pinto, jornalista do Diário de Notícias, uma mulher valente que se 

posiciona contra a ditadura; Maria do Carmo Ferreira da Silva, uma nordestina 

humilde que vem para a cidade do Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor 

para si e os filhos; e Maria de Nazaré Esteves Tedesco, uma prostituta que quer 

mudar de vida a qualquer custo e jogará sujo para isso. 

4) Cidadão Brasileiro, telenovela exibida pela Rede Record, entre março e novembro 

de 2006. Escrita por Lauro Cesar Muniz, a trama gira em torno da vida de Antônio 

Maciel, Há duas fases distintas - a primeira contando o início profissional do 

personagem em Guará e na construção de Brasília, abordando as décadas de 1950 e 

1960, e a segunda abordando o período da ditadura militar a década de 1970 - e um 

epílogo, em 2006, em que Antonio, já idoso, revisita sua trajetória.  
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5)   Linha Direta Justiça Zuzu Angel, exibido em 27 de novembro de 2003. O 

episódio apresentou a reconstituição de um crime político, a controversa morte da 

estilista Zuzu Angel, em um acidente de carro considerado, mais tarde um atentado 

político. 

6)   Linha Direta Justiça - Rio Centro, exibido em 29 de outubro de 2005. Narra a 

reconstituição do atentado à bomba, ocorrido em 30 de abril de 1981, no 

estacionamento do Rio Centro, Rio de Janeiro. Na época ocorreram vários destes 

atentados promovidos por militares descontentes com o processo de abertura e início 

da redemocratização brasileira. O atentado no Rio Centro foi o de maior repercussão 

e ocorreu durante um show de vários artistas nacionais em comemoração ao dia do 

trabalhador. 

7)   Linha Direta Justiça - Cabo Anselmo, exibido em 05 de julho de 2007, explora a 

trajetória de um militar o Cabo Anselmo que passa de militar a militante da 

resistência na Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e depois atua como agente 

duplo, ou seja, passa a delatar seus companheiros de guerrilha para a ditadura 

militar.  

8)   Linha Direta Justiça – Vladimir Herzog. Exibido em 2 de setembro de 2004, 

narra a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, que morreu quando prestava 

depoimento ao Doi-Codi. Declarado suicida, mas com indícios evidentes de tortura. 

Sua esposa Clarice, contou com o apoio da comunidade judaica e da Igreja Católica 

para responsabilizar a União pelo crime.  

  

Os dados apresentados neste inventário possibilitam a elaboração de algumas ideias 

em torno deste tema: Primeiro, observa-se que produtos de reconstituição histórica têm um 

lugar determinado na grade de programação das emissoras. Majoritariamente a Rede Globo 

de Televisão está na ponta quando o tema é contar a história do Brasil; 2) Se observarmos o 

período da ditadura militar teve presença pontual na história recente da TV. Senão vejamos: 

No início da década de 1990 a minissérie “Anos Rebeldes”, de Gilberto Braga (1992), teve 

grande repercussão; O tema volta às telas domésticas somente na década de 2000, com as 

obras identificadas por este inventário. Como apontado no artigo “Um genealogia do 

formato minissérie na televisão brasileira (1982-2012), as minisséries produzidas na 

primeira década do século XXI tem uma preferência por abordar trajetórias de 

personalidades relevantes da cultura nacional” (FEITOSA, 2012). Se comparado ao 
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inventário da temática no cinema nacional, também identificado nesta pesquisa, a produção 

televisa é modesta. Em relação à produção cinematográfica identificou-se 20 produções, 

entre longas-metragens de ficção e não-ficção, tendo uma prevalência da representação com 

base na trajetória de uma personagem e o período dos anos de chumbo como o mais 

representado. Chama a atenção o fato de nas duas mídias (cinema e TV) a representação da 

história é feita na maioria das vezes a partir de um processo de individualização e 

personalização da história. Daí a presença de narrativas que privilegiam as trajetórias 

individuais: Vladimir Herzog, tema de um Linha Direta Justiça (2004) e do documentário 

“Vlado: 30 anos depois”, de João Batista de Andrade; Ou o caso Zuzu Angel, que redeu um 

Linha Direta Justiça, em 2003; além do longa de ficção “Zuzu Angel”, de Sérgio Rezende 

(2006). 

Ao representar a história do Brasil em produtos de entretenimento, como as 

telenovelas e minisséries, o que se faz é editar a história que é recontada. Concordamos com 

Maria Aparecida Baccega, quando afirma que “editar é construir uma realidade outra a 

partir de supressões ou acréscimos em um acontecimento” (2003, p. 97). A autora também 

diz que o ato de dar destaque a uma parte do fato em detrimento de outra é “reconfigurar 

alguma coisa, dando-lhe novo significado”. Por outro lado, ao propor uma reflexão sobre a 

representação da história na TV, não se trata de revelar “as verdadeiras intenções” 

escondidas no discurso de determinado produto da indústria cultural. Trata-se, antes, de 

considerar os discursos possíveis do período em que esse artefato cultural foi produzido, ou, 

como ensina Foucault (2004; 2002), de considerar a episteme do tempo presente. 

 

Considerações 

 

A reconstituição da história em produtos audiovisuais, seja na TV ou no cinema, 

coloca em relação dois campos de conhecimentos, a comunicação e a história, que é 

pensada por Marialva Carlos Barbosa (2008) a partir da metáfora da imagem híbrida. Isso 

porque, segundo a autora, "chamar a relação história e comunicação de imagem híbrida [ou 

imagíbrida] é destacar o ato narrativo contido tanto nas análises e práticas históricas como 

nas análises e práticas comunicacionais" (BARBOSA, 2008, p. 110). O pressuposto da 

autora é o fato de que "tanto a história como a comunicação produzem narrativas da 

existência", sendo a narrativa histórica voltada para o "passado humano", enquanto a 

comunicação preocupa-se com o que se configura como "o tempo presente". Pensando com 
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Barbosa (2008), o audiovisual de reconstituição histórica é a própria imagíbrida, uma vez 

que é uma narrativa que une esses dois campos de produção de narrativas da existência. 

Embora construa uma trama que se propõe reconstituir o passado, ela é sempre constituída 

de questões relevantes do momento de sua produção, como mencionado anteriormente. É 

como se esse tipo de produto condensasse duas temporalidades: o passado extinto e o 

presente vivido, por isso também é possível identificá-lo como uma imagíbrida. 

Nessa relação metafórica que Barbosa (2008) estabelece entre comunicação e 

história interessa a noção de articulações narrativas, ou seja, o modo como a história se 

ocupa dessas conexões produzidas em um tempo extinto, num mundo presumido que chega 

ao tempo presente sob a forma de restos, de vestígios decifráveis, possíveis de interpretação 

por parte do pesquisador que se interessa pelas narrativas produzidas num tempo anterior 

àquele que denominamos aqui agora. O passado se apresenta ao presente a partir do que 

Barbosa (2008) denomina de conectores históricos, ou seja, documentos (escritos, 

imagéticos, sonoros). Esses conectores são atos comunicacionais, através dos quais 

estabelecemos laços com o passado. Para Barbosa (2008, P. 120), a história é sempre um 

ato comunicacional, isso porque “a história sempre se refere do fracasso ou do sucesso de 

homens que vivem e trabalham juntos em sociedades [...], se constituindo num fragmento 

ou segmento do mundo da comunicação”. 

Em relação aos conectores históricos, Barbosa (2008) chama a atenção para o fato 

de que a produção textual e imagética dos meios de comunicação são eles próprios 

conectores e marco referência para o futuro. No caso da produção do discurso audiovisual 

de reconstituição histórica, é possível verificar que produtos midiáticos, como jornais, 

cinejornais, fotografias, rádio jornais – tudo isso que, produzido no passado com o objetivo 

de comunicar ações e atos daquele tempo presente –, hoje são alçados ao posto de 

documentos históricos, instrumentos que atestam e atribuem efeito de real (AUMONT, 

2008) a uma narrativa sobre o passado. Desse modo, argumenta Barbosa: "Os meios de 

comunicação se transformaram em momento axial para a preservação das mediações do 

presente para o passado pelo seu caráter de documento/monumento de memória, no sentido 

empregado por Le Goff" (BARBOSA, 2008, p. 129). 

No trabalho cotidiano dos meios de comunicação de narrar o tempo presente já se 

coloca uma questão crucial para a constituição da memória social, ou seja, a seleção e, por 

consequência o que será possível, no futuro, ser selecionado, ou ser esquecido. Como 

afirma Barbosa (2008, p. 135), "haverá sempre algo esquecido e algo lembrado do passado 
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re-atualizado". Para a autora, nas narrativas televisuais – diríamos que nas produções 

audiovisuais de modo geral – com sentido histórico emerge um tipo particular de 

esquecimento, ou seja, são acontecimentos que ganham uma espécie de sentido supra-

histórico, por ter afetado o público em outra época e, em razão disso, de ter colocado uma 

“espécie de marca afetiva. A sobrevivência dessas imagens indicaria a existência de um 

esquecimento profundo, o que Ricoeur chama esquecimento de reserva" (BARBOSA, 

2008, p. 137). 

O argumento é que a reconstituição histórica feita por esses produtos audiovisuais é 

produzida a partir de uma lógica do esquecimento de reserva. E desse modo a história do 

país se apresenta ao público no presente como algo trazido do esquecimento para a 

lembrança, silenciando, em contrapartida, sobre diversos outros aspectos. 

A ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) e as marcas que aquele período 

deixou na história da nação toma dimensões diferenciadas ao passo que nos distanciamos 

cronologicamente daquele episódio que durou 21 anos de nossa história recente. As 

mudanças no cenário político, especialmente a formação de uma comissão institucional, a 

Comissão Nacional da Verdade, que tem como finalidade apurar graves violações dos 

direitos humanos entre 1946 a 1988 ocorridas no Brasil têm repercussões na produção 

simbólica e na constituição da imaginação social. Investigar a produção audiovisual sobre a 

temática justifica-se a partir do pressuposto de que as representações audiovisuais da 

história constituem-se em espaço privilegiado para a constituição de imaginários sociais e 

de memória social. Estas narrativas ficcionais ou não-ficcionais são espaços privilegiados 

para percebermos as continuidades e descontinuidades no processo de consolidação da 

memória oficial celebrativa (CHAUÍ, 1998) ou memórias alternativas. Há muito por se 

debater e refletir sobre estas representações da história recente do Brasil, aqui apresentou-se 

apenas alguns apontamentos ainda provisórios. 
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