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TABELA 6 
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                                              Hemocentro de Caicó – Setor de Estatística -, em 31.10.2003.  

1.Os dados em negrito correspondem ao período de veiculação da 
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O homem da rua 
Fica só por teimosia 

Não encontra companhia 
Mas pra casa não vai não 

Em casa a roda 
Já mudou, que a moda muda 

A roda é triste, a roda é muda 
Em volta lá da televisão 

No céu a lua 
Surge grande e muito prosa 

Dá uma volta graciosa 
Pra chamar as atenções 

O homem da rua 
Que da lua está distante 

Por ser nego bem falante 
Fica só com seus botões 

 O homem da rua 
Com seu tamborim calado 

Já pode esperar sentado 
Sua escola não vem não 

A sua gente 
Está aprendendo humildemente 

Um batuque diferente 
Que vem lá da televisão 

No céu a lua 
Que não estava no programa 
Cheia e nua, chega e chama 

Pra mostrar evoluções 
O homem da rua 

Não percebe o seu chamego 
E por falta doutro nego 

Samba só com seus botões 
Os namorados 

Já dispensaram seu namoro 
Quem quer riso, quem quer choro 

Não faz mais esforço não 
E a própria vida 

Ainda vai sentar sentida 
Vendo a vida mais vivida 

Que vem lá da televisão 
O homem da rua 

Por ser nego conformado 
Deixa a lua ali de lado 

E vai ligar os seus botões 
No céu a lua 

Encabulada e já minguando 
Numa nuvem se ocultando 

Vai de volta pros sertões 

Televisão, Chico Buarque de Holanda, 1990. 



Como um vírus, o contágio efetivo se expande, e o 
sucesso das mídias está ligado, diretamente e 
unicamente, à sua capacidade de poder difundir um 
vírus que já está no corpo social. 

Michel Maffesoli ,1995. 



RESUMO

Sob a perspectiva da Geografia Cultural, esta pesquisa discute, através de subsídios teóricos, 
bibliográficos e empíricos, a influência e a interferência socioespacial das telenovelas da Rede 
Globo na construção do imaginário dos moradores da cidade de Caicó – RN. Pensando a 
televisão como elemento importante na configuração da realidade contemporânea e, mais 
especificamente, as telenovelas, em relação ao estudo de caso – Caicó –, este trabalho levanta 
dados e informações que ajudam à compreensão da formação do imaginário social dos 
habitantes de Caicó. A recepção das telenovelas é mediada por práticas cotidianas que estão 
inseridas no contexto sociocultural do telespectador. As telenovelas estão presentes no 
cotidiano da população caicoense, e muitos telespectadores as internalizam de forma 
imaginária alterando o seu cotidiano e o seu modo de vida, seja por meio de aproximações 
espaciais, seja por identificação com as personagens da ficção, seja através de referências às 
telenovelas que são encontradas no seu dia-a-dia, com relação direta no imaginário popular. 
Contatou-se que, com a presença da televisão, novos “espaços de diálogo” se estabelecem, ou 
seja, algumas pessoas assistem assiduamente às telenovelas e, a partir delas, tomam posições 
individuais e se relacionam com outros conflitos vividos em seus dramas privados. A 
telenovela pode ser considerada, no contexto de Caicó, o nutriente de maior força no 
imaginário dos seus habitantes. 

Palavras-chave – Geografia Cultural.  Espaço. Televisão. Telenovela. Imaginário.   



ABSTRACT

Under the perspective of the Cultural Geografhy, this dissetation thoretically discusses about 
the socio-spatial interference that the Rede Globo's soapoperas have in the construction of the 
collective imagination of the people who lines in the city of Caicó - RN. Here the social and 
spatial impacts produced by Rede Globo's main fiction program, the soapoperas, on the 
collective imagination of the inhabitants of Caicó are the main interest. The main argument 
here is that this TV program has an anormons influence on the evereday life of the people 
who live in Caicó and this influence ends up modifying their social, spatial and cultural 
pratices. This influence has been also working as the main force producing a real spatial 
impact. In this sense "new spaces of dialogue" are constructed through the influence of 
television. The main understandig is then that the soapoperas, at least within the context of 
Caicó, are a great force constructing social and spatial collective imagination of this city's 
inhabitants.

Keys-Word:  Cultural Geografhy. Space. Television. Soapopera. Imagination. 
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1 INTRODUÇÃO 

É por meio dos processos de comunicação que a cultura 
dos seres humanos se edifica. 

Paul Claval, 2001. 

O século XXI se apresenta como a era da imagem, da comunicação, tendo o mundo 

como o grande palco onde são encenados e testados os desdobramentos dessa época. O 

mundo funciona como um grande laboratório de montagens e experiências proporcionadas 

pelo avanço da tecnologia e da mídia. Este século tem as reservas legadas pelo século 

passado, através da invenção e difusão da televisão como veículo de comunicação de massa. 

A televisão está em todos os lugares, está cada vez mais inserida no espaço cotidiano.  

Possuindo um grande poder de sedução, ela convida os telespectadores a participarem do seu 

mundo - um mundo de imagens criado com base na realidade -, contribuindo para mudança de 

muitos hábitos. Considera-se hoje que a TV, transformou o mundo num imenso estúdio, um 

cenário gigantesco constantemente e permanentemente explorado pelas câmeras. A televisão é 

um importante meio de reflexão no imaginário coletivo. É também um instrumento que 

efetivamente constrói imagens. Nesse sentido, Marcondes Filho (2000) lembra: “A televisão é 

um canal que nos transporta imaginariamente do nosso mundo privado, doméstico, isolado, ao 

mundo da fantasia e da imaginação” (p.109). 

Atualmente, mais do que nunca, a mídia interfere no cotidiano das pessoas, 

implementando ritmos diferenciados na funcionalidade citadina. Se, na década de 1960, 

espaços públicos, como praças e calçadas desempenhavam a função de aglutinar pessoas, - 

hoje a telenovela - vista por quase todos os membros da família, no espaço privado das 

residências - detém o poder de seduzir, direcionando as ações dos indivíduos, em termos 

espaço-temporais. É fato que o desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional 
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(Santos, 1999) e o aperfeiçoamento das “tecnologias da inteligência” (Lévy, 1993) 

possibilitaram uma ampliação e uma disseminação na informação da sociedade. Os veículos 

são os mais diversos: rádio, jornal, computador, televisão, entre tantos outros. Até os anos 

1960 esteve-se sob o domínio do rádio, no entanto, nos períodos que se seguiram esse veículo 

de comunicação foi perdendo fôlego e, como seu sucessor absoluto, surgiu à televisão, cuja 

expansão se fez numa rapidez jamais vista.  Hoje, poucas são as residências que não recebem 

o sinal de um canal de televisão.  Sobre isso, Hamburger (2002) afirma: “A penetração intensa 

da televisão no Brasil está inscrita na paisagem urbana e rural, nas páginas de revista, na 

profusão de aparelhos nos interiores das casas, nas mansões de alto luxo, nos barracos das 

favelas das cidades grandes, nas casas modestas e nas praças públicas de cidades pequenas” 

(p.440).

Assim, não resta dúvida de que as inovações proporcionadas através do meio técnico-

científico-informacional modificaram ainda mais as relações tempo-espaço geográfico entre 

as mais diferentes regiões do planeta. Os novos aparatos criaram a possibilidade de uma 

comunicação universal, desfazendo antigas fronteiras, que impediam o livre intercâmbio entre 

os homens. Um exemplo claro disso são os satélites de transmissão direta de televisão para as 

residências, que conseguiram, mais do que nunca, “aproximar” as pessoas e os lugares, 

possibilitando uma relação instantânea, simultânea entre as pessoas. A Televisão traz agora 

“novos momentos”, “novos espaços”, “novas realidades”, mostrando mundos desconhecidos e 

inovadores para as pessoas. É a isso que Santos (1999) se refere quando afirma: “vivemos 

uma instantaneidade percebida, uma simultaneidade dos instantes, uma convergência dos 

momentos”, ou seja, o meio técnico científico-informacional (Santos, 1999, p.148). 

Há vários aspectos merecedores de estudo no que diz respeito à mídia televisiva, sob o 

prisma da análise de conteúdo: estudo da estruturação da programação das emissoras, 

levantamento qualitativo e quantitativo do que é diariamente apresentado, classificação dos 
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vários tipos de veiculação quanto ao público, ao estilo, etc. A visão sobre televisão que se 

pretende destacar aqui, e que será investigada, é a influência/interferência deste meio de 

comunicação nas relações diárias de uma cidade, no seu cotidiano. Abandona-se, de imediato, 

qualquer incursão na área de conteúdo proposta pelos que produzem televisão a partir da ótica 

da produção. Interessa o outro ponto da questão.

Quer-se compreender, através de análise teórica, bibliográfica e empírica como o 

imaginário social do telespectador caicoense é construído/reconstruído sob a influência da 

mídia televisiva, mais especificamente das telenovelas.  O ponto principal deste trabalho não 

é, pois, a televisão como um todo, mas a telenovela, como um dos programas mais 

importantes na TV, tanto pelo seu domínio no horário nobre como pela presença constante na 

vida cotidiana das pessoas. A habilidade da telenovela em “ficcionar” a realidade e/ou tornar 

real a ficção cria uma íntima relação de “expectativa” de discurso real, que gera um processo 

de dependência por parte do espectador. Este trabalho, de certa forma, parte de algumas idéias 

de Marcondes Filho (2000), que afirma: 

o elemento vivo das pessoas, seu ‘motor’, aquilo que as faz ter vontade de 
viver, não está no real, no cotidiano, nem no mundo do trabalho e sim no 
imaginário. E a televisão é a forma eletrônica mais desenvolvida de 
dinamizar esse imaginário. Ela é também a maior produtora de imagens 
(p.11).

As imagens não estão sozinhas; elas aparecem como meio de inter-ligação entre o 

mundo real e o  mundo imaginário, e ambos são construídos culturalmente  pela sociedade. E 

é nesse espaço que a telenovela se insere. Ela chega ao universo dos telespectadores de uma 

forma homogênea, ou seja, cada pessoa recebe o mesmo conteúdo informativo, ideológico, 
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independentemente do seu nível socioeconômico e cultural; o que varia é a maneira como 

cada pessoa percebe os conteúdos informativos, em função dos seus próprios referenciais.  

Inserida no âmbito da Geografia Cultural, esta pesquisa discute a influência da mídia 

televisiva na cidade de Caicó - RN. Entendendo a televisão como um veículo de comunicação 

estratégico para se compreenderem as alterações do mundo contemporâneo, e é de suma 

importância a compreensão crítica da abordagem que ela faz dos fatos e dos efeitos que ela 

porventura cause no telespectador.

 Para se tentar compreender a influência da mídia televisiva em Caicó, elegeu-se, para 

objeto de investigação um programa que atingisse um público numeroso. Há mais de quarenta 

anos no ar, a telenovela1 diária é um dos programas pioneiros da televisão brasileira na 

divulgação da ficção e conquistou o espaço de programa líder de audiência no horário nobre. 

Quando esse programa é transmitido pela emissora de maior audiência neste país, a Rede 

Globo, é considerável a influência que ele exerce sobre os diversos setores da opinião pública 

e, por conseguinte, sobre a audiência, promovendo realidade/imaginação. 

A escolha para este estudo recaiu sobre a chamada “novela das oito” – forma genérica 

como os produtores, os telespectadores e as crônicas dos jornais se referem àquelas 

telenovelas que são veiculadas em horário nobre - não por simples preferência, mas pela 

aceitação que tem esse horário de telenovela. Leal (1986) vê na 

forma de se referirem ao programa, a familiaridade cotidiana e a 
predominância de um meio de comunicação, de uma emissora, de um 
horário e um determinado tipo de programação. A novela das oito é o 
programa que maior tempo na história da televisão no Brasil mantém o mais 
alto índice de audiência entre diferentes classes sociais (p.12). 

                                             
1 " As novelas fazem parte do cotidiano de uma boa parcela da população brasileira, e são assistidas em contínuo 

– não se assiste a uma só novela, mas a várias” (Almeida, 2003, p.41).  
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Na procura do entendimento de como as telenovelas interferem no cotidiano da cidade 

de Caicó, foi possível determinar-se até que ponto essa interferência é responsável pela 

canalização de energias, mobilização de imaginações, suspensão e adiamento de 

preocupações locais, bem como em que medida as telenovelas têm a capacidade de formar 

opinião, estabelecer e modificar valores ou, mais diretamente, como são apreendidas por 

aqueles que as recebem cotidianamente. A perspectiva, portanto, é entender o contexto social 

e simbólico no qual as telenovelas intervêm. 

No entanto, a escolha do tema desta dissertação teve sua gênese no ano de 1999, 

quando eu era discente do curso de Geografia no CERES – UFRN -, Campus de Caicó. Na 

ocasião, tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica e trabalhar no projeto “O

Poder da Rede Globo de Televisão no Cotidiano da Cidade de Caicó (RN)”. Tratava-se de 

um trabalho vinculado à Base de Pesquisa “Semi-árido: História, Cultura e Sociedade”, 

coordenado pela professora Dra. Eugênia Maria Dantas. O projeto tinha, entre outros 

objetivos, o de analisar o poder da Rede Globo de Televisão no cotidiano da cidade de Caicó - 

RN.

Ao término da pesquisa, algumas respostas foram encontradas, mas novas e mais 

complexas questões surgiram. De qualquer forma, percebeu-se que a televisão não é mais um 

“objeto externo” à vida dos cidadãos; passou não apenas a interferir no cotidiano dos 

caicoenses, mas também, internalizada e subjetivada como é, se constituiu em modo de vida, 

já que o seu universo mítico-lógico é adotado e passa a produzir realidades e imaginação.  

A influência da Rede Globo de Televisão na cidade de Caicó é hegemônica. 
Sua programação é assistida por 90% dessa população [...] sendo os mais 
assistidos as telenovelas e o Jornal Nacional [...] (Brito, 2002). 
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Na cultura da modernidade, capitaneada pela televisão, especialmente através da 

telenovela, as imagens e os discursos veiculados tornam-se símbolos representativos dos 

desejos, anseios e fantasias que interagem nas diferentes camadas sociais. A expansão desse 

meio de comunicação abre-se como um campo amplo de pesquisa e discussão que não está 

circunscrito a uma esfera de conhecimento, mas passa a se constituir em objetos do 

conhecimento, como é o caso dos estudos da Geografia Cultural. 

A realização deste trabalho se justifica pela já notada força da presença da televisão 

em Caicó e pelo o fato de as telenovelas - mais precisamente - servirem nitidamente como 

referências na vida dos moradores da cidade, produzindo sentidos, valores, fantasias, 

opiniões, realidades, imaginações. Na realidade, heróis e bandidos fabricados pela TV são 

consumidos sem qualquer visão crítica. O mundo e as coisas fazem também parte desse 

universo representacional apresentado pela televisão, e pela telenovela, e a separação entre o 

espaço do telespectador e o do produtor da imagem na maioria das vezes, se dilui, funde-se na 

realidade vivida e se confunde com ela.  

Entende-se, dessa forma, como Thompson (1999) e Martín-Barbero (2003), que as 

mensagens televisivas não atuam no vazio; elas estão vinculadas a interações e partilhas, 

numa rede de conhecimentos e de reconhecimentos recíprocos que se traduzem em um 

processo de elaboração discursiva. Por meio da televisão, e especialmente da telenovela, os 

caicoenses não apenas ampliam suas visões do rico mundo das mensagens e da ficção, mas, 

por causa do “real” representado, são capazes de experimentar indiretamente realidades e 

situações diferentes das da realidade do espaço local. A partir dessa experiência indireta, os 

caicoenses são capazes de reconstruir, de forma imaginária, posições, comportamentos, 

modos de vida e noções culturais. Indubitavelmente, em Caicó, como se verá adiante, o ato de 

assistir cotidianamente às telenovelas tem modificado os modos de relação com o “real”. 
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A pesquisa de campo norteou-se pelos princípios qualitativos, que, segundo Triviños 

(1992), “compreende e analisa a realidade sob dois enfoques: o subjetivista-compreensivista e 

o crítico-participativo com visão histórico-estrutural-dialética da realidade social” (p.117). Ou 

seja, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais complexo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A 

busca qualitativa é pelo entendimento e não apenas pela verificação.  

A definição da amostra foi estruturada com base na regionalização da cidade, realizada 

junto ao IBGE local. A partir daí, recorreu-se aos dados da Secretaria de 

Finanças/Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Caicó. De posse do número 

de domicílios cadastrados na Secretaria de Finanças, determinou-se o percentual de 3% desses 

domicílios como universo de amostragem da pesquisa.  

A Cidade de Caicó possui atualmente vinte e seis bairros. Desse total, foram 

selecionados dez para a análise: Boa Passagem (BP); Vila do Príncipe (VP); Conjunto 

Samanaú (CS); Paraíba (PB); Penedo (PN); Castelo Branco (CB); Itans (BI); Barra Nova 

(BN); João XXIII (JX); e Frei Damião (FD).  Nesse contexto, elaborou-se um formulário (ver 

Apêndice A) que foi aplicado junto à população caicoense. O número total de formulários 

aplicados foi de 253 (duzentos e cinqüenta e três), distribuídos em 10 (dez) bairros de 

diferentes organizações espaciais. Adotou-se o critério da caracterização socioeconômica da 

população, na busca de informações nas famílias da camada baixa, média e alta. Nos 

Apêndices B e C, constam dados sobre a cidade de Caicó no que se refere ao nível de 

instrução e a renda familiar. O formulário foi aplicado com um membro adulto por 

residência familiar.  

Na pesquisa social, pode-se utilizar diversos tipos de técnicas para se obter a amostra. 

Como a pesquisa qualitativa não tem como base principal o critério numérico para garantir 
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sua representatividade, a amostra do tipo não-probabilística, “que depende unicamente dos 

critérios do pesquisador, sendo selecionada por intencionalidade e acessibilidade” - conforme 

Gil (1999, p, 101), foi a alternativa adotada. Nesta pesquisa de campo, utilizou-se a aplicação 

de formulários semi-estruturados (com questões abertas e fechadas), sendo alguns com 

entrevistas semidirigidas com base num roteiro previamente elaborado (algumas entrevistas 

foram realizadas mediante anotações e outras através de gravação em fitas cassete). Realizou-

se também, durante a investigação, um amplo registro fotográfico, que ofereceu suporte às 

análises.

As informações colhidas na pesquisa-piloto foram sistematizadas tendo-se em vista os 

instrumentos teóricos de pesquisa. Os formulários aplicados entre todos os elementos de cada 

residência visitada foram “tabulados”, formando-se um “mapa” de cada uma delas, de modo a 

poderem ser visualizadas todas as características que os dados puderam oferecer. As respostas 

às três perguntas abertas introduzidas no formulário (Assiste à televisão no horário nobre? Se 

assiste, assiste a alguma telenovela?; qual a telenovela preferida até hoje? Por quê?; já deixou 

de fazer alguma coisa importante por causa de alguma telenovela? O quê?) foram analisadas 

com o objetivo de se detectarem os elementos básicos para o entendimento da reconstrução 

através das telenovelas, do imaginário presente dos habitantes da cidade de Caicó.  

Nessa perspectiva, este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro trata do 

poder e da influência da televisão como meio de comunicação de massa no mundo 

contemporâneo, propiciados, sobretudo, pelo avanço da técnica, da ciência e da informação. O 

segundo busca a compreensão da questão ficcional e do real, sobretudo suas relações com a 

construção do cotidiano das telenovelas, determinando a forte interação que a telenovela 

estabelece entre os cotidianos da ficção e da realidade, uma das peculiaridades da ficção 

brasileira. E o último capítulo baseia-se nos resultados obtidos a partir dos formulários 

aplicados com entrevista junto à população caicoense. Os resultados levantados dão suporte à 
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análise e do entendimento da influência das telenovelas na reconstrução do imaginário dos 

habitantes da cidade de Caicó. 
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CAPÍTULO 1 

A GEOGRAFIA E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

Hoje, a simultaneidade percebida não é apenas a que era 
trazida, no início do século, pelo telégrafo, pelo cabo 
submarino ou pelo telefone, que transportavam sinais e 
vozes sem outra defasagem que os horários de 
funcionamento preestabelecidos ou os atrasos na 
distribuição. Hoje, as mensagens e os dados chegam aos 
escritórios e lares diretamente, praticamente sem 
intermediários. Trata-se, além disso, da transmissão 
imediata de imagens, realizadas com a televisão.  

                       Milton Santos, 1999. 
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2.1 A Natureza da Indústria Cultural 

evolução tecnológica verificada no século XX ocasionou transformações

profundas na sociedade, muitas delas desencadeadas por intermédio da cultura de 

massa e seus meios de comunicação - jornais, revistas, cinema, televisão - cada um, a seu 

tempo, proporcionando o envio das informações e, assim, introduzindo conceitos, ditando 

valores, mudando a maneira de ser e de agir de muitas pessoas.

A

Segundo Thompson (1999), a história social do homem é marcada pelo processo de 

produção e intercâmbio de informações e de conteúdos simbólicos. Essa história modifica-se

a partir do desenvolvimento de diferentes instituições de comunicação2, que atuam como

elemento decisivo na transformação desse processo, desencadeando um movimento dinâmico

e em plena expansão das formas de produção e de intercâmbio de informações e conteúdos 

simbólicos presentes na sociedade. Thompson (1999), referindo-se ao advento da interação 

mediada, afirma que 

o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e
de interação e novos tipos de relacionamentos sociais [...] proporciona 
também novas formas de ação à distância, que permitem que indivíduos
dirijam suas ações para outros, dispersos no espaço e no tempo, como
também respondem a ações e acontecimentos ocorridos em ambientes
distantes ( p.77-78).

Dito de outro modo, Thompson (2000) acrescenta que, em virtude do desenvolvimento

dos meios técnicos de comunicação, as pessoas conseguem interagir umas com as outras 

2 No caso da comunicação de massa essas instituições são responsáveis pela produção em grande escala e pela 

difusão generalizada de formas simbólicas. Entre essas formas estão, por exemplo: os livros, os periódicos, os 
filmes, os discos, os programas de rádio e os de televisão, etc.
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mesmo que não partilhem a mesma situação espaço-temporal, conseqüentemente interferindo 

na constituição espacial e temporal da interação social. De fato, essa evolução permitiu que a 

cultura moderna se tornasse cada vez mais uma “cultura eletronicamente mediada” (p.297), 

em que os modos de transmissão orais e escritos foram suplementados – e, até certo ponto, 

substituídos - por meios de transmissão eletrônicos.  

Thompson (2000) analisando o impacto interacional dos meios técnicos, a partir do 

meio televisivo, distingue quatro dimensões desse impacto interacional: 1) os meios facilitam 

a interação através do tempo e do espaço; 2) eles modificam a maneira como essas pessoas 

agem para os outros, enquanto os outros para os quais essas pessoas estão agindo se 

constituem numa audiência que é ampla, remota e dispersa no tempo e no espaço; 3) eles 

modificam a maneira como as pessoas agem em resposta aos outros, na medida em que 

podem agir em resposta a outros que estão localizados em contextos distantes; e 4) os meios 

também modificam as maneiras como as pessoas agem e interagem no processo de recepção, 

isto é, eles atingem a organização social daquelas esferas da vida cotidiana em que a recepção 

das mensagens por eles mediadas é uma atividade rotineira. 

A comunicação de massa é um extraordinário fenômeno social e cultural do 
tempo em que vivemos e mostra o perfil da sociedade atual. Resultado de 
permanentes investigações e estudos nas universidades e fora delas, os 
meios de comunicação, principalmente o jornal, o cinema, o rádio e a 
Televisão, estão incorporados ao acervo cultural desta contemporaneidade. 
Eles são um relevante agente de transformação, uma vez que introduzem 
informações e padrões de comportamento, criam expectativas, modos de 
vida, etc.

O advento da impressão, com Gutenberg3, possibilitou a reprodução e a expansão da 

comunicação e da informação. A partir desse fato, toda a ordem social toma um novo 

                                             
3 “A primeira tecnologia moderna de mídia – a impressora de Gutenberg – foi desenvolvida, no século XV” 

(Dizard Júnior, 2000, p.21). 
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contorno, chegando-se aos dias atuais com as relações humanas cada vez mais mediatizadas 

pelos meios de comunicação de massa. Pierre Lévy (1993), ao tratar das modificações 

provocadas na ordem social pelas “tecnologias da inteligência”, acrescenta: 

[...] As conseqüências a longo prazo do sucesso fulminante dos 
instrumentos de comunicação audiovisual [a partir do fim da Segunda 
Guerra Mundial] e dos computadores [a partir do anos setenta] ainda não 
foram suficientemente analisadas. Uma coisa é certa: vivemos hoje uma 
destas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem dos saberes oscila para 
dar lugar a imaginários, modos de conhecimentos e estilos de regulação 
social ainda pouco estabilizados. Vivemos um destes raros momentos em 
que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova 
relação com o cosmo, um novo estilo de humanidade é inventado. Nenhuma 
reflexão séria sobre o devir da cultura contemporânea pode ignorar a 
enorme incidência das mídias eletrônicas [sobretudo a televisão] e da 
informática [...] (p.17). 

 Lévy (1993) considera que as novas tecnologias da informação, da mesma forma que a 

escrita, inventada por volta de 3.000 a.C., e a imprensa, por Gutenberg, no século XV, são 

“tecnologias da inteligência”, no sentido de se constituírem em novas ferramentas cognitivas. 

Na medida em que viabilizam novas possibilidades cognitivas, proporcionam um salto 

qualitativo em nossas possibilidades de raciocínio e apreensão do conhecimento. As novas 

tecnologias de informação transformam, de maneira fundamental, as práticas informacionais, 

na medida em que operam a separação entre suporte e informação.  As tecnologias da 

inteligência estocam, de forma prática, o conhecimento e gigantescos volumes de 

informações. Elas são armazenadas inteligentemente, permitindo a pesquisa e o acesso de 

maneira simples e flexível.  

 Os membros da chamada Escola de Frankfurt, como Max Horkheimer, Theodor 

Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, para citar apenas alguns – contribuíram para o 

entendimento da sociedade no contexto da cultura de massa. Todos esses teóricos fizeram 

críticas à indústria cultural, no sentido de que, para eles, a cultura transformou-se em 
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mercadoria na sociedade capitalista, onde os bens simbólicos são produzidos e veiculados 

como artigos para consumo. O modelo “frankfurtiano”, mais especificamente o que se voltou 

para o estudo da indústria cultural, entre as décadas de 1960 e 1980, acentuava que a relação 

de dominação não era apenas linear e direta entre formações capitalistas desenvolvidas e 

subdesenvolvidas. A racionalidade técnica, base da modernidade, acabara se transformando 

de iluminadora em principal instrumento da moderna dominação, que estava para além das 

formações sociais; encontrava-se no interior do próprio processo capitalista. O modelo 

frankfurtiano, assim, voltava-se, na crítica do econômico, sobre a sociedade, sobre a razão 

técnica alimentadora desse processo. Adorno e Horkheimer (1985, p.151) afirmam:  

A cultura de massa é uma mercadoria paradoxal. Ela está tão 
completamente submetida à lei da troca que não é mais tocada. Ela se 
confunde tão cegamente com o uso que não se pode mais usá-la. É por isso 
que ela se funde com a publicidade. Quanto mais destituída de sentido esta 
parece ser no regime de monopólio, mais toda poderosa ela se torne. Os 
motivos são marcadamente econômicos. Quanto maior é a certeza que se 
poderia viver sem toda essa indústria cultural, maior a saturação e a apatia 
que ela não pode deixar de produzir entre os consumidores.  

Adorno e Horkheimer, ao projetarem-se entre os críticos mais instigantes dos 

modernos meios de comunicação de massa, criaram a expressão “indústria cultural”, 

utilizando-a para tratar o “problema da cultura de massa” (1985, p.92). Em Dialética do 

Esclarecimento (1985), esses estudiosos defenderam que o desenvolvimento da comunicação 

de massa proporcionou um impacto fundamental sobre a cultura e a ideologia das sociedades 

modernas. Da dita indústria cultural, fazem parte elementos da comunicação como o cinema, 

o rádio, a televisão, os jornais e as revistas, que, juntos, constituem um sistema “poderoso” na 

geração de lucros, já que são acessíveis às massas. Esses teóricos perceberam que a mídia não 

se prestava apenas ao lazer ou à informação, mas era parte integrante e determinante do que 

eles chamaram de indústria cultural. Segundo eles, o desenvolvimento da comunicação de 
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massa teve um impacto fundamental nas sociedades modernas. Na concepção deles, a análise 

da ideologia não poderia mais se limitar ao estudo das doutrinas políticas, mas deveria ser 

ampliada para abranger as diferentes formas simbólicas que circulavam no mundo social, ou 

seja, a estruturação das relações na sociedade, a maneira como se produz e se intensifica a 

massificação do indivíduo. 

Adorno e Horkheimer (1985) utilizam o termo “indústria cultural” para se 
referirem à mercantilização das formas culturais ocasionadas pelo 
surgimento das indústrias de entretenimento na Europa e nos Estados 
Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Eles discutiram, por 
exemplo, sobre filmes, jornais, Televisão, argumentando que o surgimento 
das indústrias de entretenimento como empresas capitalistas resultou na 
padronização e na racionalização das formas culturais. 

O discurso da indústria cultural é muito pertinente, sobretudo no que se refere à 

democratização da arte, pois a proposta é que as pessoas têm o direito de acesso às mesmas 

coisas e também o direito à livre escolha. Os autores afirmam que a indústria cultural oculta 

novas formas de dominação: 

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria 
cultural. O fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria 
imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a 
disseminação de bens padronizados para a satisfação de necessidades 
iguais... o que não se diz é que é o terreno no qual a técnica conquista seu 
poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes 
exercem sobre a sociedade. A racionalização da própria técnica hoje é a 
racionalidade da própria dominação” (Adorno e Horkheimer, 1985, p.114).

A indústria cultural estimula o seu público a consumir produtos dos mais diversos 

tipos. Como bem sintetiza Adorno (1994), “o consumidor não é rei, como a indústria cultural 

gostaria de fazer crer, ele não é sujeito dessa indústria, mas o seu objeto” (p.93). 
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Edgar Morin (1997), no livro Cultura de Massas no Século XX: Neurose, ao 

problematizar as complexas relações colocadas pela cultura de massa na contemporaneidade,

constata que o século XX foi marcado firmemente pelo despertar de uma “terceira cultura, 

oriunda da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão, que surge, desenvolve-se, projeta-se, 

ao lado das culturas clássicas” (p.14). A cultura de massa se “constitui um corpo de símbolos,

mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e 

identificações específicas” (p.15). É evidente que o desenvolvimento da cultura de massa está 

relacionado ao surgimento e aperfeiçoamento dos aparatos tecnológicos de comunicação. Mas 

o que torna esses aparatos técnicos presentes e determinantes no contexto cultural é o “vento 

do lucro capitalista” (Morin, 1997, p.22). É nessa ótica do lucro que se desenvolvem as novas 

tecnologias que geraram a chamada indústria cultural. Além disso, uma das características da 

informação é sua força ao divulgar os fatos, dispondo de “uma energia potencial que pode ser 

imensa tanto para a ação como para o pensamento” (Morin, 1986, p.42).

2.2 Espaço e tempo na era dos meios técnicos/eletrônicos de comunicação

P
ara os geógrafos, o espaço geográfico é analisado por um viés de interpretação 

em que a sociedade é objetivada pela sua organização espacial. Santos (1985), 

no livro Espaço e Método, entende o espaço geográfico como um produto social em

permanente processo de transformação e pensa esse espaço como estrutura, processo, função 

e forma - categorias metodológicas de análise levando em conta o período técnico-científico e 

os recursos sociais. Nesse sentido ele entende o espaço como “um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (Santos, 1999, 

p.51). O espaço geográfico, para Lefebvre (1991), por outro lado, não “é apenas parte das 
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forças e meios de produção, é um produto dessas relações. Espaço do consumo e o consumo 

do espaço” (p.131). Dessa maneira, ele se torna um espaço das representações e, também, 

torna-se a representação do espaço. 

O espaço geográfico é dinâmico, como afirma Santos (1999), e essa dinâmica permite 

que ocorram mudanças ao longo do tempo. Para buscar o entendimento da configuração do 

mundo, faz-se necessário fazer uma retrospectiva que leve à reflexão sobre a decorrência das 

constantes inovações técnicas, científicas e informacionais, entre outras mais, que emergem 

da expansão da sociedade. Essa discussão, mesmo que de forma sintética, permitirá que se 

reflita sobre o fenômeno técnico e suas implicações no espaço e no território, dando ao 

indivíduo o entendimento de como se conduz o mundo nessa contemporaneidade, o que é 

definido por Santos (1999) como meio técnico-científico-informacional. 

No curso do século XX, o espaço geográfico mundial sofreu profundas modificações 

sociais, culturais, econômicas e políticas. Essas transformações, amparadas pelo sistema 

capitalista de produção, podem ser observadas através de constantes avanços científicos e 

tecnológicos e também pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte e da agilidade da 

comunicação. Em volta desses avanços, a relação “espaço-tempo” passou a ser 

definitivamente alterada, tendo como resultado as transformações que ocorreram no âmbito 

tecnológico, especialmente nas comunicações, destacando-se a televisão como um meio de 

comunicação de massa, que, indubitavelmente, conseguiu aproximar as pessoas e os lugares. 

Conforme Harvey (1992),  

a televisão de massa associada com a comunicação por satélite possibilita a 
experiência de uma enorme gama de imagens vindas de espaços distintos 
quase simultaneamente, encolhendo os espaços do mundo numa série de 
imagens de uma tela de televisão (p.264).  
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 Com o progresso dos meios de comunicação de massa, a interação se separa do 

ambiente físico de tal forma que as pessoas podem interagir umas com as outras ainda que 

não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal. Em outras palavras, os avanços 

propiciados pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e das redes telemáticas 

modificaram e fizeram acelerar o tempo-espaço das sociedades. É interessante lembrar-se 

aqui a importante contribuição dada pelo geógrafo David Harvey (1992), quando desenvolve 

o conceito de “compressão do tempo-espaço” no contexto do desenvolvimento dos transportes 

e da comunicação. Harvey (1992) diz que o surgimento das estradas de ferro, do cabo 

submarino, do avião a jato, do automóvel, do telégrafo sem fio, do rádio, do telefone e da 

televisão formando redes técnicas de circulação e comunicação, permitiu realizar integrações 

territoriais, diminuindo as barreiras físicas para o transporte e a circulação de matérias-primas, 

de bens produzidos, de pessoas, de idéias, de decisões e de capital.

 Vale ressaltar que nenhuma dessas inovações “comprimiu” tanto o espaço, acelerando 

o processo de integração, como as novas tecnologias da informação. Na contemporaneidade, 

ocorre um aumento significativo da densidade das redes de circulação e de comunicação, e 

essas redes podem se sobrepor umas às outras, permitindo simultaneamente a aceleração dos 

processos de integração produtiva à integração de mercados, a integração financeira e a 

integração de informações.  

Harvey (1992), ao discutir a “compressão tempo-espaço”, aponta uma tendência de 

diminuição de barreiras espaciais e temporais. O que permanentemente ocorre é que os 

avanços tecnológicos, o desenvolvimento dos sistemas de transporte e o desenvolvimento das 

comunicações, em especial a Televisão, tornaram o espaço contínuo, o que permitiu diminuir 

o tempo.  Assim se expressa Harvey (1992): “uso a palavra ‘compressão’ por haver fortes 

indícios de que a história do capitalismo tem se caracterizado pela aceleração do ritmo da 
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vida, ao mesmo tempo que venceu barreiras espaciais em tal grau que por vezes o mundo 

parece encolher sobre nós” (p.219) (Figs. 01 e 02). 
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Figs. 01 e 02 – Em cima: “O encolhimento do mapa do mundo graças às inovações nos transportes que 
aniquilam o espaço por meio do tempo”; embaixo: “Um anúncio da Alcatel enfatiza uma imagem popular do
globo terrestre encolhendo”. Fonte: Condição pós-moderna, de David Harvey, 1992, p. 220-221. 
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As ilustrações aqui apresentadas evidenciam que as inovações têm modificado o 

tempo e o espaço entre as diferentes regiões do planeta. Isso aparece de maneira discursiva e 

expressiva na música de Gilberto Gil Parabolicamará:

Antes mundo era pequeno/Porque Terra era grande 
Hoje mundo é muito grande/ Porque Terra é pequena 
Do tamanho da antena parabolicamará, 
Ê, volta do mundo, camará/ Ê-ê, mundo dá volta, camará 
Antes longe era distante/ Perto, só quando dava 
Quando muito, ali defronte/ E o horizonte acabava 
Hoje lá trás dos montes/den de casa, camará 
Ê, volta do mundo, camará/ Ê-ê, mundo dá volta, camará 
De jangada leva uma eternidade 
De saveiro leva uma encarnação 
Pela onda luminosa/ Leva o tempo de um raio 
Tempo que levava Rosa/ Pra aprumar o balaio 
Quando sentia que o balaio ia escorregar 
Ê, volta do mundo, camará/ Ê-ê, mundo dá volta, camará 
Esse tempo nunca passa/ Não é de ontem nem de hoje 
Mora no som da cabaça/ Nem tá preso nem foge 
No instante que tange o berimbau, meu camará 
Ê, volta do mundo, camará/ Ê-ê, mundo dá volta, camará 

                                                  De jangada leva uma eternidade 
                                                   De saveiro leva uma encarnação 
                                                   De avião, o tempo de uma saudade [...]. 

(Gilberto Gil, 1991). 

Parabolicamará expõe, de maneira popular, a questão da diminuição do tempo gasto 

no deslocamento das informações e das pessoas, como conseqüência dos mesmos processos 

discutidos por Harvey (1992) e confirmando sua tese. A “compressão tempo-espaço”, causada 

pela flexibilização do capital, que circula velozmente em um mercado mundializado, 

conseguiu reduzir as fronteiras espaciais. Ou seja, a rapidez do tempo diminui as relações 

espaciais, colocando territórios momentaneamente em contato por meio das tecnologias da 

comunicação, em tempo real. Essa aparente simultaneidade de espaços, como será visto 

adiante, acarreta modificações do sentimento em relação ao mundo, conseqüências sociais e 
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culturais, que acabam por aparecer nas representações culturais, como no caso óbvio da 

música de Gilberto Gil.  

A discussão entre tempo e espaço é abordada também por Milton Santos (1994), em 

seu livro Técnica, Espaço, Tempo. Para Santos (1994), “o espaço é, em todos os tempos, o 

resultado do casamento indissolúvel entre sistema de objetos e sistemas de ações” (p.81). O 

autor relaciona a compressão espaço-temporal com o fenômeno da crescente metropolização e 

urbanização que se dá praticamente no mundo todo, como, por exemplo, quando diz que “o 

advento do Período Científico-Técnico permitiu, afinal, que, na prática, isto é, na História, 

espaço e tempo se fundissem, confundindo-se” (p.81). Dito isso, o autor afirma que “a cidade, 

sobretudo a cidade grande, é o fenômeno mais representativo dessa união” (p.81). 

A partir da consideração de que as técnicas “realizam através da matéria a união entre 

espaço e tempo” (p.81), Santos (1994) diz que “não são apenas as ações, como 

temporalizações práticas, que são tempo; os objetos, como espacializações práticas, restos de 

passadas temporalizações, também contêm tempo” (p.82). Nesse sentido, impõe-se a idéia de 

um “tempo humano”, constituído pelo homem, que ganha concretude na cidade. Isso faz o 

autor dizer que “há apenas um relógio mundial, mas não um tempo mundial” (p.82). 

A informação está presente na configuração dos objetos, sendo os próprios meios de 

comunicação parte de um “sistema de objetos” que tem a informação como elemento 

constituinte em seu todo.  Nesse contexto, as redes de satélite conseguiram unificar todos os 

pontos do mundo, produzindo uma visão instantânea dos grandes acontecimentos, o que nos 

coloca diante de profundas mudanças de escala, do ponto de vista do espaço. Segundo Auge 

(1994),

Os meios de transporte rápidos põem qualquer capital no máximo a 
algumas horas de qualquer outra. Na intimidade de nossas casas, 
imagens de toda espécie transmitidas por satélites, captadas por 
antenas que guarnecem os telhados das mais afastadas de nossas 
cidadezinhas, podem dar-nos uma visão instantânea e, às vezes, 
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simultânea de um acontecimento em vias de se produzir no outro lado 
do planeta. Além disso, é preciso constatar que se misturam 
diariamente nas telas do planeta as imagens da informação, da 
publicidade e da ficção, cujo trabalho e cuja finalidade não são 
idênticos, pelo menos em princípio, mas que compõem, debaixo de 
nossos olhos, um universo relativamente homogêneo em sua 
diversidade (p.34). 

 O homem sempre dependeu da técnica e da ciência para realizar suas atividades. Mas 

é apenas no atual período que se verifica a interdependência da ciência e da técnica em todas 

as partes do mundo, propiciado pelo sistema capitalista. Santos (1999) entende as técnicas 

como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, 

produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (p.25). Dito de outra forma, as técnicas, para ele, são 

“sistemas” que efetivamente marcam as diversas fases históricas, interagindo na dinâmica 

sócio-espacial.

Os períodos de divisão histórica do meio geográfico, a partir da evolução das técnicas, 

é para Santos (1997a), “a base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje, um dado 

fundamental da explicação histórica, já que a técnica invadiu todos os aspectos da vida 

humana, em todos os lugares” (p.66-67).  

Durante toda a história da humanidade, várias técnicas e invenções foram criadas e 

incorporadas à sociedade, com a finalidade de facilitar a luta pela sobrevivência e o modo de 

produzir.

No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao 
longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos 
técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza 
artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença desses 
objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, 
estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por 
esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico (Santos, 
1999, p.51).



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 40

Os atos pré-históricos, como modelar e preparar armadilhas para a caça, evoluíram até a 

criação do martelo, da cerâmica, das máquinas etc. A partir da atividade agrícola, o trabalho 

passou a seguir o ritmo da natureza, e as concentrações urbanas foram se estabelecendo em 

áreas com maior abundância de recursos naturais, o que facilitava a sobrevivência, apesar das 

técnicas rudimentares. Até esse período, como aponta Santos (1999), o meio natural

predominava no espaço, pois as técnicas e o trabalho caminhavam unidos, como ofertas da 

natureza. O período técnico vê a emergência do espaço mecanizado. Nesse período, também 

conhecido como período tecnológico, todos os lugares participam, mesmo que de forma 

indireta, de uma ordem econômica mundial. As inovações já ocorridas nesse período afetaram 

todas as partes do mundo, reestruturando a produção e o território de todos os países. 

De acordo com Santos (1999), pode-se, grosso modo, admitir três períodos na história 

do meio geográfico: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional. 

No primeiro, o homem se defronta com o meio natural; no segundo, cria o meio-técnico, e no 

terceiro momento, constitui-se o meio técnico-científico-informacional. Nos três momentos, 

as técnicas estão presentes, mas é, sobretudo, no terceiro período que acontece o avanço 

crescente da ciência, da tecnologia e da informação, ou seja, a transformação definitiva de 

uma sociedade industrial para uma sociedade informacional. Pode-se afirmar, então, que esse 

período possibilitou a ampliação, em todos os sentidos, da capacidade de produção, de 

acumulação e a circulação, sem precedentes, de dados e informações. Para Santos (1999), a 

produção do espaço geográfico se dá com um forte conteúdo de ciência e de técnicas. É o que 

ele denomina de meio técnico-científico-informacional, que historicamente se sobrepõe ao 

meio natural e ao meio técnico, a que se fez referência anteriormente. Outro aspecto relevante 

a ressaltar, nesse período, é o surgimento de novas áreas do saber, como as biotecnologias, a 

física quântica, as químicas, a cibernética, a informática, a microeletrônica, a micromecânica 

e o chamados novos materiais, remodelando, cada dia mais, a configuração territorial. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, graças às várias invenções, que buscavam uma 

melhoria de vida de uma parte da sociedade, o “capitalismo tecnológico” tornou-se 

dominante: “trata-se agora de uma verdadeira interdependência entre a ciência e a técnica e 

informações, contrariamente ao que acontecia outrora” (Santos, 1997b, p.17). Em outras 

palavras, o autor entende que na atualidade a produção do espaço se dá com um forte 

conteúdo da ciência, de técnicas, e de informações.  

Dentro do que denomina de meio técnico-científico-informacional, Santos (1999) afirma 

que o espaço é um sistema de objetos cada vez mais artificiais, formado por sistemas de ações 

igualmente imbuídos de artificialidade e que existe uma nova realidade, a partir de três 

“unicidades”:

1) unicidade técnica: fragmentação do processo produtivo em nível internacional, 

promovida pelo avanço tecnológico; 

2) mais-valia tornada mundial, ou mundializada, através das firmas e bancos 

internacionais, que levam a um rearranjo territorial em nível mundial; 

3) unicidade do tempo: que se caracteriza através da simultaneidade, da velocidade. 

“A instantaneidade da informação globalizada aproxima os lugares, torna 

possível uma tomada de conhecimento imediata de acontecimentos simultâneos 

e cria entre lugares e acontecimentos uma relação unitária à escala do mundo. 

Hoje, cada momento compreende, em todos os lugares, eventos que são 

interdependentes, incluídos em um mesmo sistema global de ralações” (Santos, 

1999, p.162). 

O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, as mudanças tecnológicas processadas 

ao longo do tempo. 
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TABELA 1 

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS /AVANÇOS ESTRATÉGICOS 

Período Informação       Energia    Meios

Pré-agrícola linguagem fogo

animais 

instrumentos primitivos 

Agrícola escrita

imprensa

pólvora charrua

ferro

Industrial telégrafo

telefone

fonógrafo

rádio

cinema

máquina a vapor 

eletricidade

aço

máquinas avançadas 

estradas de ferro 

Atual televisão

satélites

computadores

sistemas de controle

fissão atômica 

baterias elétricas 

lasers

transporte supersônico 

e interplanetário 

novos materiais sintéticos 

Próteses

Eminente

(antes do ano 2000) 

multimídia

burótica e domótica 

fusão atômica controle do tempo 

biotecnologia

FONTE: B.M.Gros, 1971, p.272-273 citado em SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão 
e emoção. São Paulo: Hucitec, 1999, p.140. 

Em termos gerais, percebe-se, na tabela, uma aceleração das inovações técnicas a 

partir do final do período industrial e, simultaneamente, mudanças profundas, mais ainda no 

meio atual. Pode-se afirmar também que, a partir da Segunda Guerra Mundial, o tempo entre 

as invenções diminuiu gradativamente, graças aos investimentos em ciência e tecnologia.  

Devido à potencialidade criadora do homem, na busca por novas tecnologias, o mundo 

supera cada vez mais as distâncias, aproximando e integrando os lugares e territórios. Esses 
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avanços contribuíram efetivamente para a intensificação das redes de circulação e 

comunicação. Foi, sobretudo ao fim da Segunda Guerra Mundial, que a tecnologia tornou-se 

uma “força autônoma”, transformando a operação, a evolução e a possibilidade de difusão 

bem como a variável do sistema, de uma forma ou de outra, a ela subordinada: 

Por meio das comunicações, o período afeta a humanidade inteira e todas as 
áreas da terra. Espaços que escapam temporariamente às forças dominantes 
são raros nesta fase da história. As novas técnicas, principalmente aquelas 
para processar e explorar inovações, trazem, como nunca antes, a 
possibilidade de dissociação geográfica de atividades  ( Santos, 1985, p.28). 

Santos (1997a) já alertava para o fato de que, dentre as múltiplas denominações 

aplicadas ao tempo das pessoas, nenhuma é mais expressiva que a do período tecnológico. 

Para o autor, as técnicas se transformaram em objetos de uma elaboração científica 

sofisticada, proporcionando mudanças nas relações do homem com o meio, do homem com o 

homem, com as coisas e nas relações das classes sociais. Esse é o momento histórico, na visão 

de Santos, no qual a construção/reconstrução do espaço geográfico se dá com um acentuado 

conteúdo de ciência, tecnologia e informação.  

O período histórico atual vai permitir o que nenhum outro período ofereceu 
ao homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta extensivo e 
aprofundante. Isto nunca existiu antes, e deve-se, exatamente, aos 
progressos da ciência e da técnica [melhor ainda, aos progressos da técnica 
devidos aos progressos da ciência] (Santos, 2000, p. 31-32). 

O espaço geográfico contemporâneo, composto de ciência, tecnologia e informação, 

amplia, em todos os sentidos, a capacidade de produção, acumulação e circulação de dados e 

informações. Não obstante, vale enfatizar que o vertiginoso fluxo de informações, que marca 

a sociedade atual com seus meios contemporâneos de disseminação (televisão, computador, 

fax, fibra ótica etc), modifica, e muito, a maneira de percepção das pessoas, afetando de certa 

maneira sua “visão” de mundo.  Muitos são os autores que se preocupam acerca das 
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modificações ocorridas a partir do desenvolvimento das técnicas e dos meios de comunicação. 

Entre eles, Ianni (1998): 

Em decorrência das tecnologias oriundas da eletrônica e da informática, os 
meios de comunicação adquirem maiores recursos, mais dinamismo, 
alcances muito mais distantes. Os meios de comunicação de massa, 
potenciados por essas tecnologias, rompem, ultrapassam fronteiras, culturas, 
idiomas, religiões, regimes políticos, diversidades e desigualdades sócio-
econômicas e hierarquias raciais, de sexo e idade. Em poucos anos, na 
segunda metade do século XX, a indústria cultural revoluciona o mundo da 
cultura, transforma radicalmente o imaginário de todo o mundo (p.94). 

 A alta tecnologia permitiu a crescente internacionalização da economia e a 

interpenetração das economias nacionais, ou seja, a interpenetração do capital, do trabalho, 

dos mercados e dos processos de produção baseados na informação. A informação, “ em todas 

as suas formas, é o motor fundamental do processo social e o território é, também, equipado 

para facilitar a sua circulação” (Santos, 1996, p.36).

Uma das realidades mais surpreendentes do mundo atual é a “unicidade do tempo, a 

convergência dos momentos” (Santos, 2000, p.28), ou seja, a velocidade com que são 

transmitidas informações entre diferentes lugares, quer estejam próximos quer distantes, 

fazendo deles lugares mundiais. A comunicação e a circulação de informações ocorrem 

instantaneamente, no chamado “tempo real”. Santos e Silveira (2003) afirmam que o “tempo 

real” é o mundo contemporâneo, onde “a informação se pode transmitir instantaneamente” 

(p.98). Em outras palavras, velocidade, instantaneidade e simultaneidade são características 

do que Milton Santos (1999) qualifica como meio técnico-científico-informacional, que, “é a 

nova cara do espaço e do tempo” (p.45). Esse autor afirma que o meio técnico-científico-

informacional, 

é o meio geográfico atual, onde os objetos mais proeminentes são 
elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma técnica 
informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com 
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que servem às diversas modalidades e às diversas etapas de produção 
(p.187).

Dizard Júnior (2000), ao discorrer sobre as mudanças que se processam na mídia 

americana, diz que elas estão ocorrendo em três níveis: “técnico, político e econômico” 

(p.13). Para o autor, mudanças dramáticas estão ocorrendo na comunicação de massa, uma 

“convergência da mídia”, de modo que um determinado estado de mídia, através das formas e 

dos instrumentos midiáticos, se reúnem por efeitos de computador e da digitalização. Isso faz 

com que a circulação e a comunicação ocorram de uma forma cada vez mais rápida e intensa, 

manifestando-se nas relações espaço-tempo.  Morin (1997) já alertava para o fato de a 

indústria cultural ser um sistema extremamente complexo, que tende ao conformismo, à 

estabilidade, contudo necessita da “invenção”, do novo, para se aperfeiçoar e, assim, evoluir. 

Para Dizard Júnior (2000), o mundo está vivenciando a terceira grande transformação 

nas tecnologias da mídia de massa. A primeira teria acontecido em meados do século XIX, 

com a introdução das impressoras a vapor e do papel de jornal a custo baixo. São exemplos 

dessa época, os jornais, as editoras de livros e revistas. A segunda teria ocorrido no início do 

século XX, com a introdução da transmissão por ondas eletromagnéticas, como o rádio e a 

televisão. A terceira transformação, a deste momento atual, “envolve uma transição para a 

produção, armazenagem e distribuição de informações e entretenimento estruturadas em 

computadores ” (Dizard Júnior, 2000, p.53-54).  

Uma relação parcial dessa mídia eletrônica, ou “mídia nova”, inclui, segundo Dizard 

Júnior (2000), satélites de transmissão direta de Televisão para as residências, computadores 

multimídia, CD-Rom, aparelhos fac-símile de última geração, livros eletrônicos, telefones 

inteligentes e outros mais. O autor entende a “nova mídia” não apenas como um 

prolongamento linear da antiga. Para ele, ambas oferecem recursos de informação e 

entretenimento para elevados públicos. Nesse contexto, “aparelhos de fax são jornais, 
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compact discs são livros, satélites são transmissores de televisão. As velhas diferenças perdem

a nitidez à medida que os computadores transformam os produtos tradicionais e acrescentam

novos” (p. 56). Como é notório, o elemento compartilhado por essa nova mídia é a 

computadorização. É através dela que muitas formas de produção de informações são 

realizadas atualmente. Assim, não restam dúvidas de que essas inovações modificaram ainda 

mais as relações entre tempo e espaço geográfico nas mais diferentes regiões do planeta. 

Esses novos aparatos criaram a possibilidade ainda maior de comunicação universal, 

desfazendo o formato das antigas fronteiras que mediavam o livre intercâmbio entre os 

homens.

Diante disso, os recursos atuais têm a capacidade de fornecer mensagens e 

imagens, ampliar e diversificar o controle de informações, dando mais poder aos 

usuários individuais e aos grupos, ou seja, com o sistema de digitalização das mídias, a 

produção em massa pode ser acessada, em casa, de maneira individual, em tempos 

diferentes, por diferentes consumidores.

2.3 A Televisão em destaque 

A
comunicação integra o homem a seu espaço e torna possível a vida em

sociedade. A evolução técnica informacional, como suporte da comunicação,

sofreu um grande avanço no século XX, com o surgimento dos modernos meios de 

comunicação que hoje integram o cotidiano.  Dentre as alternativas de comunicação em massa

- rádio, cinema, imprensa -, destaque deve ser dado à televisão.  Ela instaurou-se de maneira

definitiva no cotidiano e, nas últimas décadas, com a revolução tecnocientífica no campo da 
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microeletrônica e das telecomunicações, foi inserida com destaque no confronto da 

reestruturação da produção e do trabalho no sistema capitalista, da economia internacional. 

 A eficiência da Televisão como meio de comunicação é expressiva e incontestável. Ela 

é considerada um dos meios de comunicação mais importantes da atualidade, já que 

possibilita a transmissão à distância de imagens e idéias, sendo responsável por mudanças 

significantes no cotidiano. Efetivamente estruturada em volta da imagem, a linguagem 

televisiva tem a força de induzir comportamentos, é “manipular” idéias e conceitos. Isto é, 

paradoxalmente, na era das telecomunicações e da informação 
instantânea em que o homem deveria ter acesso e dispor da 
informação como um veículo de transmissão da verdadeira 
realidade  factual, vive-se o “bombardeio” de informações 
revestidas de super, sub e pseudo-informação, que criam 
zonas de nebulosidade sobre o planeta, onde a real dimensão 
dos acontecimentos é camuflada (Morais, 1997, p.96). 

Ao “insistir no mais visível” (Bourdieu, 1997, p.24), a televisão acaba não mostrando, 

na maioria das vezes, a realidade. É através das mensagens visuais que ela passa a ser, em 

grande parte responsável, pela construção de uma consciência coletiva do real. As telenovelas, 

como se verá mais adiante, são um exemplo evidente desse fato.  

Imagens, movimento, som, velocidade e outros recursos técnicos fazem da televisão 

um meio de comunicação com um apelo muito forte, constituindo-se em um espaço 

privilegiado para a construção do simbólico, do imaginário, sobretudo através dos programas 

ficcionais, como as telenovelas. Como escreveu Maffesoli (1995), “pode-se dizer que a 

imagem religa, fornece os vínculos, relaciona todos os elementos do dado mundano entre si. 

Ao mesmo tempo, permite essa confiança que, para se existir, deve-se ter diante daquilo que 

nos cerca, quer seja o ambiente social, quer seja o natural” (as ênfases são do próprio autor) 

(p.115).
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Nesse contexto, a eficácia da televisão como meio de comunicação de massa é 

extremamente expressiva.  A televisão se faz presente na maioria dos lares desta imensa 

“aldeia global” (Mcluhan, 1974). De acordo com Mcluhan (1974), o comportamento da 

humanidade sempre foi moldado pelas tecnologias disponíveis. Sua previsão era que a 

televisão romperia fronteiras, trazendo a possibilidade de reunir a humanidade no que ele 

chamou de “aldeia global”, o mundo inteiro ligado por uma antena de TV. Maciçamente 

consumida, a televisão comunica-se com um público diversificado, constituído por diferentes 

segmentos sócioculturais, cuja capacidade de compreensão também é diferenciada.  

Dependendo da localização geográfica, das razões econômicas e do nível cultural da 

audiência, a televisão se constitui no único meio informativo e de entretenimento. 

Se, em tempos pretéritos, o entendimento do mundo pelos geógrafos se baseava em 

impressões, relatos e dados de viagens, hoje, com a transmissão televisiva direta de todos os 

cantos do planeta, cria-se a sensação de que o mais remoto território está bem aqui ao lado. 

Espaços e lugares geográficos os mais diversos, em forma de imagem, chegam diariamente a 

todas as casas “através de um aparelho de televisão”. Ou seja, sentado em frente à Televisão, 

o indivíduo “está diante de um instrumento que, teoricamente, possibilita-lhe atingir todo o 

mundo” (Bourdieu, 1997, p.18). Hoje, a Televisão permite que eventos de interesse mundial 

ou não, como o ato terrorista às torres gêmeas do Word Traning Center, o evento das 

Olimpíadas, ou o enterro de alguma celebridade mundial, como a Princesa Diana, Airton 

Senna, Yasser Arajat etc., por exemplo, sejam compartilhados visualmente, e em tempo real, 

por meio de uma experiência na qual todo o mundo “se liga na televisão”.  

Os estudos realizados por Mcluhan e Fiore (1971) evidenciam que, “hoje em dia, a 

eletrônica e a automação tornam indispensável o ajustamento no vasto ambiente global como 

se fosse sua pequena cidade natal” (p.11). Ou seja: 
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O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação modifica a vida 
dos homens e da sociedade. O rádio e a televisão, por exemplo, não são 
importantes apenas pelas notícias e programas que transmitem. Sua 
presença na vida cotidiana transformou hábitos familiares e sociais 
(Mcluhan citado em Schwartz, 2000, p. 2). 

Na opinião de Mcluhan (citado em Schwartz, 2000), diante dos novos meios de 

comunicação, o que menos importa é a qualidade das informações recebidas. O hábito de ligar 

a televisão e o rádio torna-se tão natural que a sensação de prazer proporcionada por eles 

supera qualquer avaliação crítica sobre o que está sendo ouvido ou visto. A rapidez dos mais 

variados acontecimentos e a profusão com que as informações são transmitidas impossibilita 

que as pessoas tomem consciência do seu envolvimento nesse processo, cuja dinâmica 

influencia a forma de pensar e de agir direta ou indiretamente.  

 A década de 1990 viu a televisão estender seu domínio como meio global de 

comunicação de massa. Com ela, também veio uma nova ordem na mídia. Avanços 

tecnológicos e a desregulamentação do setor de telecomunicações são alguns dos fatores que 

contribuíram para essa globalização da mídia. Fluxos de informações encontram cada vez 

menos obstáculos. Na nova ordem, pessoas em todo o mundo podem ser “alcançadas” por 

sons e imagens de partes distantes do globo. 

 Ao mesmo tempo, produtos da cultura de massa distribuídos por algumas grandes 

corporações da mídia, com sede principalmente nos Estados Unidos, Europa, Japão, Brasil, 

atingem públicos cada vez maiores em um número crescente de países. No contexto 

brasileiro, a Rede Globo de Televisão é a emissora que mais se modernizou e expandiu o seu 

domínio e influência por todos os recantos deste país, inclusive, no processo de 

internacionalização4, já que passou a exportar para diversos países do mundo alguns dos seus 

                                             
4  “ Há 25 anos, as telenovelas da Globo são exportadas[...] De todas, a novela mais vendida é Escrava Isaura,

que foi vista em 120 países [...] Há muitas histórias pitorescas em torno das proezas das novelas brasileiras pelo 
mundo afora. Uma das melhores passou-se em Cuba [...] Naquele país socialista, a exibição de um grande 
sucesso brasileiro chamado Vale Tudo gerou conseqüências culturais e sobretudo econômicas que certamente 
não faziam parte das previsões dos governantes. Vale Tudo desencadeou uma nova modalidade de 
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programas, destacando-se as telenovelas. De acordo com informações contidas no Dicionário 

da Rede Globo (2003), a telenovela Vale Tudo (1988-1989), por exemplo, foi exibida em mais 

de trinta países, entre os quais Alemanha, Angola, Bélgica, Canadá, Cuba, Espanha, Estados 

Unidos, Itália, Peru, Polônia, Turquia e Venezuela. Em Cuba, Vale Tudo fez tanto sucesso que 

“paladar”, o nome dos estabelecimentos gerenciados por Raquel Accioli, personagem 

interpretada por Regina Duarte, passou a ser usado para designar os pequenos restaurantes 

privados que acabavam de ser inaugurados no país, durante a abertura econômica dos anos 

1990.

 Indiscutivelmente, a televisão é o veículo de comunicação de maior alcance no Brasil 

e o meio de informação e entretenimento mais utilizado pelos brasileiros. Em recente artigo 

publicado por Roque de Sá (2004) consta que a Televisão se faz presente em 89,9% dos lares 

brasileiros, o que confirma esse meio como o veículo de comunicação de maior influência.  

 O próximo e o distante ligam-se instantaneamente, através de imagens e 

acontecimentos, com a mediação5 (ênfase minha) da mídia televisiva, e esta passa a ser a 

forma mais poderosa de mediação, já que se impõe ao cotidiano diário.  Augé (1994, p.35) 

afirma que as imagens veiculadas pela televisão “podem não ser conhecidas, mas certamente 

são reconhecidas” (ênfase minha), na medida em que, com essa invasão de imagens no 

cotidiano, mudam-se as maneiras de ver o mundo, a relação do homem com o cosmos e o 

próprio imaginário. 

                                                                                                                                            
empreendimento privado – uma onda complicada para um país baseado na economia estatal. Em Vale Tudo, uma 
das personagens centrais tinha um restaurante chamado ‘Paladar’. A novela foi um êxito em Cuba e este nome, 
‘Paladar’, entrou para o espanhol como se sempre tivesse estado ali. ‘Paladar’ não foi incorporado ao idioma 
como um nome de um ou de outro restaurante, mas como uma designação de gênero: ‘paladar’, no feminino, é o 
termo que identifica um tipo de restaurante, as casas de família que servem refeições num estabelecimento 
autônomo, privado, sem ter o Estado como sócio. Hoje, há vários ‘paladares’ espalhados pela ilha; há ‘paladares’ 
em Cuba como há bistrôs na França. Invenção de uma novela” (Bucci, 2004, p.230-231). 
5 Conceito desenvolvido em “Dos meios as mediações: comunicação cultural e hegemonia”, por Martín-Barbero 
(2003). Também para Jacks (1999), “ mediação pode ser entendida, como um conjunto de elementos que 
intervêm na estruturação, organização e reorganização da percepção da realidade em que está inserido o receptor, 
tendo poder também para valorizar implícita ou explicitamente esta realidade” (p.48-49). 
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As ênfases dadas evidenciam que a televisão, nesse sentido, assume um papel 

relevante na mediação da relação das pessoas com o real, uma vez que as mediações podem 

ser entendidas como as influências que constroem, organizam e reorganizam a percepção da 

realidade, ou seja, produzem e reproduzem os significados sociais.   

 Programas de televisão, incluindo a telenovela, conseguem obter sucesso, sobretudo 

devido ao fato de suas temáticas e narrativas serem relacionadas ao cotidiano de seus 

telespectadores, estimulando-os, portanto, às “projeções-identificações” (Morin, 1997) do

público frente ao universo de representação que é realizado pela mediação entre o mundo 

vivido e o mundo representado.  

Já de acordo com Martín-Barbero (2003), a recepção é mediada por práticas cotidianas 

que estão inseridas no contexto social e cultural do sujeito receptor, e essas práticas estão 

constantemente presentes e nas interpretações que os telespectadores fazem de um conteúdo 

midiático e nelas interferem. O processo de recepção é singular para o receptor, pois está 

sujeito a sua vivência particular e grupal. O termo “processo” é aqui utilizado tendo em vista 

que a recepção não é apenas um momento, mas acontece antes, durante e depois da exposição 

do sujeito ao conteúdo simbólico que lhe é transmitido pelos meios de comunicação de massa. 

Na cidade de Caicó, como se verá adiante, um dos maiores elementos dessa interação 

na vida cotidiana são as telenovelas, que conseguem influenciar intensivamente na percepção6

e com o imaginário popular, tornando-se, indiscutivelmente, um dos elementos referenciais 

daquela população, ao reproduzir anseios, tendências, costumes, ou apenas ao atuar como 

uma aglutinadora de atenções. Atualmente, as telenovelas fazem parte das conversas no 

espaço doméstico, no trabalho e em vários outros lugares em Caicó. “É um dos melhores 

                                             
6 No sentido que o termo tem para Merleau-Ponty e discutido por Carmo (2002): a percepção como “a ponte de 

entrada - e de saída – para o mundo exterior, em consonância com o dito secular que afirma serem os olhos, ‘as 
janelas da alma e o espelho do mundo’ [...] nos nunca deixamos de viver no mundo da percepção, mas a 
ultrapassamos pelo pensamento crítico, a ponto de esquecer a contribuição que a percepção dá para concepção de 
verdade” (p.30-32). 
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passatempos da cidade”, disse uma moradora7 do bairro Frei Damião, zona oeste, referindo-se 

à televisão em Caicó.   

Um programa efetivamente ligado ao imaginário, a telenovela brasileira, tendo 

recepção regular e contínua, tornou-se um elemento do cotidiano, conseguindo 

modificar hábitos e estabelecer parâmetros de comportamento, através de uma 

interação intensiva com o imaginário popular. Indiscutivelmente, a telenovela se 

tornou um dos programas referenciais da sociedade brasileira, reproduzindo costumes, 

anseios, tendências ou simplesmente atuando como objeto aglutinador de atenções. 

Com suas tramas, personagens e temáticas muito familiar aos telespectadores, as 

telenovelas entram na constituição dos mitos, na construção de um imaginário, sendo 

verdadeiros “modelos de cultura” (Morin, 1997, p.83).  

Além da audiência, cabe ressaltar a importância das telenovelas na vida cultural da 

América Latina (Martín-Barbero, 2003; Mattelart e Mattelart, 1989), passando a ter um papel 

crescente, no caso brasileiro, na construção do imaginário entre as pessoas. Como já assinalei 

em outra oportunidade, 

diariamente, as telenovelas mobilizam a atenção de 
muitos brasileiros, potiguares, caicoenses. O verbo 
“mobiliza” deve ser entendido aqui no seu sentido mais 
forte. Os caicoenses, especificamente, não se limitam 
apenas em assistir uma ficção, ao contrário, elas 
participam, sofrem com as personagens, se envolvem 
com a trama, construindo os elementos do imaginário 
coletivo (Brito, 2003). 

A telenovela está em todos os lugares e se encontra cada vez mais inserida no espaço 

cotidiano. Possuindo um grande poder de sedução, convida os espectadores a participar do seu 

                                             
7 Silva, Maria de Fátima da. Caicó, 09 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de 
Sousa Brito. 
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mundo, um mundo de imagens, criado com base na realidade e constituído pelas câmeras de 

televisão. Com essa profusão de imagens, a telenovela contribui para a mudança de muitos 

hábitos. Vê-se que, com a Televisão, o próprio planeta foi transformado num imenso estúdio, 

num cenário gigantesco a ser permanentemente explorado pelas câmeras, pois, “A TV penetra 

em todos os lares, não importa se nas cidades ou nos campos, levando suas mensagens” 

(Alves, 1992, p.28).

As imagens invadem de todos os modos a vida cotidiana, e “não existe imagem 

inocente” (Costa, 2003).  Através de suas práticas sociais coletivas, os diversos atores sociais 

clamam constantemente por imagens/imaginário, para dar sentido ao mundo, referência para 

entendê-lo, pois “o imaginário propriamente dito faz parte do cotidiano” (Lefebvre, 1991, 

p.99).

Mas o que é o imaginário e como ele se expressa? Sinteticamente, serão apontados 

alguns elementos que expressam o imaginário, uma vez que as discussões feitas neste trabalho 

estão intrinsecamente a ele ligadas. Como já foi afirmado por Lefebvre (1991), o imaginário 

propriamente dito faz parte do cotidiano: 

[...] cada um pede a cada dia [ou a cada semana] sua ração de cotidiano. No 
entanto, o imaginário, com relação à cotidianidade prática [pressão e 
apropriação], tem um papel: mascarar a predominância das pressões, a fraca 
capacidade de apropriação, a acuidade dos conflitos e os problemas ‘reais’. 
E, às vezes, preparar uma apropriação, um investimento prático (p.99).  

O imaginário social é construído a partir das experiências dos membros da sociedade e 

de seus grupos, levando em conta desejos, sonhos e ideais comuns.  Castoriadis (1982) 

entende o imaginário como uma “criação incessante e essencialmente indeterminada (social-

histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se 
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de ‘alguma coisa’. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e ‘racionalidade’ são seus produtos” 

(p.13).

 A história tem demonstrado que, vivendo em comunidade com suas práticas coletivas, 

os sujeitos sociais evocam constantemente imagens para dar sentido ao mundo. Estas são 

referências para entendê-lo, construindo uma nova “aparência” para o real dado em sua 

concretude. Uma identidade social e novos significados surgem a partir destas no imaginário 

coletivo compondo novos sentidos, através de re-significações, símbolos, e mitos.  

 O imaginário é um conceito vinculado por demais à vida social e é, portanto, relevante 

entendê-lo no sentido de dar conta da complexidade de fenômenos simbólicos decorrentes dos 

meios de representação cultural (como a televisão), e, sobretudo os produtos culturais 

advindos desses meios (como as telenovelas). Trata-se do imaginário como “uma coisa 

inventada” ou como “um desligamento dos sentidos”, no qual símbolos são investidos de um 

outro significado, que não o significado normal. É no imaginário que a sociedade busca a 

justificativa e o complemento para a sua ordem, apesar de ele ser, na maioria das vezes, 

subinterpretado ou subdimensionado. Segundo Castoriadis (1982), 

falamos de imaginário quando queremos falar de alguma coisa ‘inventada’ – 
quer se trate de uma invenção ‘absoluta’ [‘uma história imaginada em todas 
as suas partes’], ou de um deslizamento, de um deslocamento de sentido, 
onde símbolos já disponíveis de outros significados ‘normais’ ou 
‘canônicas’[‘o que você está imaginando’, diz a mulher ao homem que 
recrimina um sorriso trocado por ela com um terceiro]. Nos dois casos, é 
evidente que o imaginário se separa do real, que pretende colocar-se em seu 
lugar [uma mentira] ou que não pretende fazê-lo [um romance] (p.154).

Em outras palavras, o imaginário é construído por um conjunto de relações 

imaginárias produzidas pela sociedade. Estamos nos referindo à grande quantidade de 

imagens, a partir das experiências perceptivas que o indivíduo tem do mundo que o cerca. A 
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construção do imaginário social tem um percurso simbólico, referente ao “poder simbólico” 

que, assinala Bourdier (1989), é um “poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de 

mobilização... [que só é exercido]... se for reconhecido, quer dizer ignorado como arbitrário” 

(p.14). Ou, ainda, como diz Castoriadis (1982), “o simbolismo pressupõe a capacidade 

imaginária” (p. 154). 

 Em A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, Lefebvre (1991) discute o cotidiano como 

sendo, ao mesmo tempo, o mundo da repetição, da estabilidade, e seu contrário: um processo 

ativo de revolução presente nos sonhos, no imaginário, no simbolismo. É a repetição, mas 

também é evocação e ressurreição. E isso quem faz são as tecnologias que produzem imagens, 

como é o caso da televisão, da publicidade, das telenovelas, que, mais do que nunca, “se 

baseia [m] também na existência imaginária das coisas, da qual é a existência” (p.100).  

Desse modo, programam os indivíduos para o consumo das imagens, ditando hábitos de 

consumo, estabelecendo padrões morais, estéticos, disseminando valores, crenças, 

alimentando mitos. Uma grande “confusão” entre esses dois mundos - o real e o imaginário - 

se estabelece. O homem comum tem esperanças, fantasias, desejos, que não existem só para 

ele, mas para todos os demais. É exatamente o imaginário que se baseia nas construções 

culturais coletivas.

 Arbex (1995) diz: “a televisão é o mundo da simulação, do teatro, da manipulação das 

imagens, da prestidigitação do discurso” (p.8). Ela é um importante meio de reflexão no 

imaginário das pessoas. É também um instrumento que efetivamente constrói imagens. Para 

Marcondes Filho (2000) a televisão, indubitavelmente, consegue transportar o homem do seu 

cotidiano diário ao mundo da fantasia e da imaginação.  

 É inegável que o mundo atual está, mais do que nunca, sendo dominado pelas 

comunicações e, a televisão aparece, especialmente, como um dos meios propagadores de 
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imagens e construtores da “violência do imaginário8”, cristalizando ações, considerando a 

relação entre a razão e a imaginação. Assim, ela consegue transformar muitos hábitos sociais; 

e as telenovelas, nesse contexto, são um exemplo, como se verá em seguida.   

                                             
8 Termo desenvolvido por Maria Rita Kehl no artigo Televisão e violência do imaginário (2004). Kehl sustenta 

que a sociedade atual é formada por uma cultura de massa e pela força da imagem, onde “há, sim, um tipo de 
violência que é própria do funcionamento do imaginário em si. Essa violência do imaginário tem, sim, relações 
com os padrões de comportamento na vida real, mas não há aí uma relação de causa e efeito. E, mais ainda, a 
violência do imaginário independe dos conteúdos que as imagens da cultura de massa apresentam” (a ênfase é 
da própria autora) (p.88). 
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CAPÍTULO 2 
A TELENOVELA E A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO 

Os programas de ficção cada vez mais buscam sustentar-
se em argumentos da realidade tanto que, no Brasil, a 
telenovela é tanto mais presente quanto mais consegue 
propor uma síntese do imaginário nacional. 

 Eugênio Bucci, 2004. 
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3.1 As Telenovelas: um breve histórico 

televisão brasileira comemora cinqüenta e cinco anos de história (1950-2005) 

e as telenovelas estão, notadamente, entre os poucos programas que compõem

a sua grade de programação desde sua origem. A telenovela é um gênero de 

dramaturgia que se desenvolveu no Brasil a partir dos anos 1950. Desde Sua Vida me 

Pertence, primeira telenovela transmitida pela TV Tupi, dirigida por Walter Foster, elas 

aparecem entre as principais atrações da Televisão, rendendo elevados índices de audiência e 

um conseqüente envolvimento dos telespectadores. Durante praticamente toda a década de 

1950, a telenovela evoluiu, no interior de uma Televisão pautada efetivamente pela 

improvisação técnica, organizacional e empresarial. Esse quadro, conseqüentemente,

consegue transformar-se na década de 1960, tendo em vista a implantação de uma Indústria 

Cultural que modifica o padrão de relacionamento com a cultura, passando a telenovela 

definitivamente a ser concebida como um investimento comercial.

A

Borelli (2001), ao abordar o lugar da telenovela na produção contemporânea constata 

que, nas décadas de 1950 e 1960, a produção de telenovelas era guiada pelos seguintes 

padrões e características: 

a) as fronteiras eram difusas: ainda se buscava uma linguagem televisual própria, que 

distinguisse a televisão do formato literário, teatral ou cinematográfico;

b) o caráter das narrativas era totalmente melodramático, voltado ao dramalhão,

característica própria das radionovelas, das novelas apresentadas semanalmente e 

dos filmes do “cinema de lágrimas”;

c) a improvisação técnica era forte, devido à falta de critérios de divisão do trabalho a 

fim de definir as diferentes partes da produção, como os roteiros, direção, 

figurinos, cenários, iluminação etc; 
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d) a migração de autores, diretores e atores do rádio, do teatro e do cinema, 

evidenciava a falta de experiência e conhecimento específico para os desafios de 

“fazer” uma Televisão que se iniciara; 

e) uma diversidade de adaptações de textos literários, serviam na busca de textos 

adequados à linguagem da Televisão (sinopses, roteiros). 

Foi somente no final da década de 1960 e início da de 1970 que, de fato, começaram 

as inovações que racionalizaram o processo produtivo das telenovelas. Entre essas 

transformações, estão: o gerenciamento administrativo, a qualificação dos profissionais, o 

fortalecimento do setor de telecomunicações do país, bem como o modelo narrativo. Borelli 

(2001) assinala, sobre essa fase, que: 

a) o aparecimento do videoteipe traz a possibilidade de corrigir, restaurar e guardar, 

arquivar, compor um acervo; 

b) as câmeras são bem mais leves, podendo ser carregadas no ombro e possibilitando 

produzir cenas externas, fora dos estúdios; 

c) a cor altera consideravelmente o modelo produtivo; 

d) criam-se departamentos próprios, responsáveis pelas várias fases de produção: 

cenografia, iluminação, música, sons etc; 

e) para alguns canais televisivos, a transmissão da programação em rede nacional é 

concatenada pelo avanço do setor das telecomunicações e de novas tecnologias, 

com rápida ascensão na década de 1970. 

Ortiz, Borelli e Ramos (1991, p. 91-108) afirmam que, na década de 1970, com a 

sedimentação da telenovela e sua forte “nacionalização”, sua temática, seus autores e sua 

linguagem se diversificou internamente. Buscando mapear essa diversificação, os autores 

apontam quatro grandes tipos de telenovelas: 1) as “realistas” – cuja “preocupação norteadora 
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é o ‘retrato da realidade’, ‘espelho da realidade’, ‘fidelidade à realidade’; 2) as adaptadas da 

literatura, especialmente da literatura brasileira; 3) as novelas-comédias; e 4) folhetins 

modernizados/melodramas – novelas nas quais os temas folhetinescos são adaptados a hábitos 

encontráveis na moderna vida urbana brasileira”. Segundo argumentos apresentados por 

Ortiz, Borelli e Ramos (1991), “a descoberta do cotidiano, do ‘real’, responde a uma 

exigência por fatias maiores de público do que aquela possível de se atingir como o 

melodrama clássico” (p.95). 

Foi, então, após as décadas de 1960 e 1970, que as telenovelas passaram por 

significativas transformações. Até então, elas viviam um processo cultural cada vez mais 

atravessado pelos influxos modernizadores da sociedade. A época era de busca de padrões de 

excelência no campo empresarial, de estabilização da programação e também de qualificação 

da ficção televisiva. A Rede Globo emerge, então, como emissora exemplar, e as telenovelas 

passam a enfatizar o uso da linguagem coloquial, cenários urbanos contemporâneos e 

referências compartilhadas pelos brasileiros. A respeito da ênfase dada aos fatos da realidade 

brasileira, Borelli (2001) comenta 

[...] incorpora-se à trama um tom de debate crítico sobre as condições 
históricas e sociais vividas pelos personagens; articulam-se, no contexto 
narrativo, os tradicionais dramas familiares e universais da condição 
humana, os fatos políticos, culturais e sociais, significativos da conjuntura 
no período; [...] e estas narrativas passam a ser denominadas “novelas de 
verdade”, que veiculam um cotidiano que se propõe ao crítico, por estar 
mais próximo da vida “real” e por pretender desvendar o que estaria 
ideologicamente camuflado na percepção dos receptores (p.33). 

O advento da telenovela diária está estreitamente ligado a esse quadro mais amplo de 

transformações. Com o surgimento do videoteipe, “a primeira telenovela diária, 2-5499

Ocupado (Com Tarcísio Meira e Glória Menezes), do argentino Alberto Migré, é levada ao ar 
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em julho de 1963 pela Excelsior” (Ortiz, Borelli e Ramos, 1991, p.58). A introdução do 

vídeoteipe revolucionou a forma de fazer Televisão no Brasil, permitindo, inclusive, às 

emissoras adotarem uma programação horizontal, como meio de fixação de público. Ele surge 

e auxilia na tentativa de ampliar o público das emissoras, já que acostuma o público à sua 

seqüência diária - anteriormente a exibição das telenovelas acontecia apenas duas vezes por 

semana. 

As telenovelas, em seu formato diário, conseguiram penetrar no cotidiano brasileiro e, 

já em 1964, se tornaram mania nacional, com o grande sucesso de O Direito de Nascer. Essa 

telenovela, como constata Fernandes (1997, p.50), teve grande repercussão, sobretudo no 

momento do seu encerramento, que foi celebrado com uma festa no Ginásio do Ibirapuera, em 

São Paulo, e outra no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Foi a partir desse momento que se iniciou aquele que seria o gênero de maior atração 

junto ao público e que mais emoções produziria. A telenovela brasileira diária tornou-se 

permanente e é, hoje, indispensável na composição da grade de programação das emissoras de 

Televisão. A dramatização e a representação da vida conquistaram, não por acaso, o privilégio 

do horário mais cobiçado pela Televisão, o “horário nobre”. De acordo com Bucci (2004) 

A Globo [...], é a rede que mais investiu em novelas – e a que mais lucrou 
com elas. Organizando sua grade horizontal de programação com base nas 
novelas (que passaram a ir ao ar todos os dias da semana, em horários fixos, 
começando pelo início da noite), cativou o público. O telejornalismo entrou 
na grade de programação encaixando-se entre novelas, como um intervalo 
factual em meio às obras de teleficção. Entre duas novelas, o Jornal 
Nacional, entrou no dia 1º de setembro de 1969 (p.224-225). 

 A começar por Ilusões Perdidas (1965), exibida na TV Paulista, então recém-

adquirida por Roberto Marinho, a Rede Globo de Televisão figura como a maior produtora de 

telenovelas do Brasil. Depois dessa, muitas outras telenovelas já conseguiram fazer o país 

“parar”, como Irmãos Coragem (1970), Gabriela (1975), Dancing Days (1978), Roque
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Santeiro (1985), Vale Tudo (1988), Que Rei Sou Eu? (1989), Barriga de Aluguel (1990), O

Clone (2001), Laços de Família (2000), Celebridade (2003), etc. A Rede Globo, assim, 

consegue estabelecer-se como líder de audiência nesse formato televisivo. 

 Atualmente, a telenovela é considerada como um dos principais produtos da Indústria 

Cultural e uma das principais fontes de renda da Rede Globo de Televisão. Faz-se mister 

enfatizar que o destaque e o poder exercido pela Rede Globo decorre de benefícios 

proporcionados pelo governo militar e pelo acordo Time-Life, conforme constatam Ortiz, 

Borelli e Ramos (1991):

A TV Globo colhe, portanto, os benefícios da nova fase do capitalismo 
brasileiro [...] e criou novas possibilidades para o funcionamento da empresa 
privada, nacional e estrangeiro. Aliada a esta modernização tecnológica, a 
Globo criou as bases para uma perfeita produção de cultura industrializada, 
unindo planejamento e estrutura organizacional vertical e centralizada. Ou 
seja, a emissora incorpora, como nenhuma outra, a necessidade de montar 
uma indústria cultural adequada à nova fase de desenvolvimento (p. 82). 

A Rede Globo notabilizou-se pela excelência de seus formatos de ficção e de suas 

telenovelas. Uma poderosa indústria da telenovela criou-se a partir da atividade de contar 

histórias para milhões de espectadores e se estendeu praticamente por todo o território 

brasileiro e mais de 130 países.  Gilson Schwartz (2000) qualifica a marca “Globo” 

Como gestora de grandes redes de comunicação [...], como uma das mais 
bem posicionadas estrategicamente no mercado: tem confiança, altos 
índices de audiência, um sistema de produção de conteúdo de banda larga 
[as novelas já são um produto de exportação, no futuro serão exportadas 
pela internet] e em outras mídias [rádio, jornais, revistas, livros]. É um 
‘império’ na área das comunicações (p.04).  

 As telenovelas da Rede Globo de Televisão são produzidas com elevados recursos 

tecnológicos, possuem um elevado padrão de qualidade, em termos de produção técnica, 
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recursos materiais e humanos, e atingem altos índices de audiência, pois, no horário nobre - 

das 20 horas -, uma parcela considerável da população brasileira está em casa, com os 

aparelhos televisores ligados, assistindo às telenovelas.

Para a Rede Globo, as telenovelas são um gênero fundamental, chegando a superar a 

audiência de programas de auditório e dos telejornais. Viraram, uma especialidade dessa 

emissora, tendo consolidado o seu prestígio nacional e internacional. Uma marca da Rede 

Globo, que a difere dos demais canais televisivos, é que ela está inteiramente alicerçada na 

ficção, por meio de um formato: a telenovela. O “palimpsesto rígido” (Balogh, 2002) e o 

“dueto afinado9” (Bucci, 2004) da Rede Globo, formado pelo tripé: “novela das seis”, “novela 

das sete” e “novela das oito”, com uma pausa para o Jornal Nacional, é inquestionavelmente 

imbatível há anos. A manutenção dessa grade horária fixa foi responsável pela criação de um 

público cativo enorme para a Rede Globo, estratégia reforçada pela oferta reiterativa de 

determinados gêneros em cada um desses horários10. Esse “palimpsesto rígido” e esse “dueto 

afinado” parecem funcionar como uma espécie de mecanismo de imposição de um cotidiano e 

de uma prática. Os telespectadores nos horários já convencionados pela emissora, aguardam a 

trama, como parte integrante do seu cotidiano. Assim, compromissos, ficam marcados, para 

antes ou depois da exibição das telenovelas.

                                             
9 “O dueto afinado que a telenovela e o telejornal entoam até hoje não se restringe, evidentemente, a uma 
repartição do horário nobre. Ele vai mais fundo: telenovelas e telejornalismo pactuam entre si uma divisão de 
trabalho para a consolidação discursiva da realidade. Por vezes, trocando de sinais. Enquanto certas formulações 
do telejornalismo governista mais parece peça de ficção, muitos dados da realidade bruta entraram para a pauta 
nacional a partir das telenovelas. Assuntos que eram tabu no noticiário ganharam o debate público pela porta da 
telenovela” (Bucci, 2004, p.225).   

10 A telenovela do horário das seis tem recorrido com grande freqüência ao drama de época, adaptado ou não. A
Escrava Isaura, Força de um Desejo, Cabocla, entre outras, são exemplos desse gênero. O horário das sete é 
reservado à comédia, que se incorpora ao drama. Esse estilo veio a se constituir no gênero predominante do 
horário, com o drama como mero pano de fundo nesse tipo de folhetim. A título de exemplo, temos: Quatro por 
Quatro, Uga Uga, Kubanacan, entre outras.  A telenovela das oito horas destina-se a um público eminentemente 
adulto. Reserva-se a esse horário a veiculação de temas considerados fortes ou polêmicos. A telenovela Roque
Santeiro, por exemplo, abordou a questão da corrupção política, entre outros; Vale Tudo tratou da decadência 
geral, em termos de costumes e valores no Brasil; O Clone nesse horário abordou a questão das drogas, da 
clonagem humana, entre outros. O amor e o sexo, por exemplo, são abordados de forma mais frontal e declarada 
do que nos horários anteriores do tríduo de telenovelas da Globo. 
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Em 2005, a Rede Globo exibe, como já é costume, as três telenovelas diárias nos 

horários já mencionados. Ressalta-se, porém que, se for levada em consideração a reprise que 

vai ao ar no Vale a Pena Ver de Novo às 14 h e Malhação, às 17 h -  com uma discussão 

voltada mais sobre temas relativos ao universo jovem - as telenovelas diárias da Rede Globo 

não serão três, mas cinco.  Nesse contexto, essas telenovelas dominam, em ternos de 

audiência, a programação nacional (TAB. 2). 

TABELA 2 

GRANDE SÃO PAULO – AUDIÊNCIA MÉDIA DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO 

SETEMBRO – 2003 

PROGRAMA AUDIÊNCIA EXPRESSA EM VALORES PERCENTUAIS 

(%)

Novela das 8 24,2

A Grande Família 19,6

Fantástico 18,6

Jornal Nacional 18,4

Casseta & Planeta 

Urgente

17,2

Novela das 7 17,0

Tela Quente 17,0

Zorra Total 16,3

Futebol (Quarta-feira) 15,9

SP TV (2ª edição) 15,8

Novela das 6 15,5

Globo Repórter 14,9

FONTE: Elaboração de Márcio Roberto de Sousa Brito, a partir de informações fornecidas via e-mail 
pelo IBOPE TELEREPORT, São Paulo, em 14.10.2003. 
 1.Universo da pesquisa: 16.865.200 indivíduos. 



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 65

Observando-se os dados, vê-se que a telenovela das oito11 é o programa a que o 

paulistano mais assiste, vindo em seguida, A Grande Família, o Fantástico e o Jornal

Nacional. É importante destacar que todas as telenovelas alcançaram significativos índices de 

audiência. Com esses dados, confirma-se que a Rede Globo é o canal a que a população da 

Grande São Paulo mais assiste, ocorrendo o mesmo em todo o território nacional: os dados de 

São Paulo servem de amostragem para todo o país.  

Dessa maneira, as telenovelas são atualmente os programas a que os telespectadores da 

televisão aberta mais assistem em todo território nacional. São os programas de maior 

audiência na Rede Globo, ela também a televisão líder de audiência no Brasil.  Hoje, a trama 

é responsável pela sustentação econômica e pela maior parte dos lucros desta emissora. A 

atração do público pelo universo ficcional e a rentabilidade que ela gera são os principais 

componentes do sucesso desse gênero. Conforme escreveu Hamburger (2002), 

As novelas surgiram praticamente junto com a televisão no Brasil, embora 
só tenham atraído a preferência das emissoras e da audiência a partir do 
final da década de 60 e início dos anos 70, quando os folhetins eletrônicos 
transmitidos pela Rede Globo passam a figurar de maneira recorrente na 
lista dos dez programas mais vistos divulgada pelo IBOPE (2002, p.459).

Só para concluir, as telenovelas da Rede Globo são exibidas diariamente, exceto aos 

domingos, em geral no horário nobre. Sua extensão varia de 150 a 180 capítulos e cada 

                                             
11
“O termo ‘novela das oito’, reiterado nos anúncios da própria Rede Globo, faz referência a um nome mais do 

que a uma descrição, pois os capítulos diários dessa novela usualmente começam por volta das 21 horas. O nome 
‘novela das oito’, usado, inclusive, no senso comum e na mídia imprensa, ajuda a manter um padrão de 
referência que é muito estimulado pela emissora, pois a ‘novela das oito’ é vista como uma espécie de 
‘instituição nacional’ pela sua grande audiência e presença cultural” (Almeida, 2003, p.64) (ênfases minhas). 
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capítulo dura em média quarenta e cinco minutos. Quando a telenovela faz muito sucesso, o 

número de capítulos comumente é estendido para até duzentos, ou mais. 

Ao longo de toda a sua evolução, as telenovelas conseguiram conquistar um 

público fiel, criando, entre os telespectadores, uma rotina diária, que inclui o hábito de 

assistir, sempre no mesmo horário, à mesma telenovela. Ao utilizarem mecanismos da 

linguagem realista, elas se aproximam, cada vez mais, do cotidiano dos telespectadores 

e, desse modo, provocam com mais intensidade, a identificação desse cotidiano com o 

que acontece no enredo ficcional que se desenvolve. Isso possivelmente acontece 

devido ao fato de que normalmente “o fictício perfura o real e torna-o singularmente 

mais atraente” (Maffesolli, 2001, p. 97). 

Na intenção de abordar a natureza das telenovelas como expressão da cultura 

nacional brasileira, para mais adiante, entender como o imaginário social é 

construído/reconstruído e influenciado pelas telenovelas em Caicó, torna-se necessário 

que algumas observações acerca da complexa relação existente entre as telenovelas e a 

realidade sejam apresentadas. 

3.2 A telenovela e a construção de um espaço de representação 

“Alô?!” 
                                          “2-5499, bom dia.” 
                                          “Perdoe-me, foi engano!” 

Começou assim a primeira história de amor da telenovela diária da televisão 
brasileira. O cenário principal era um presídio de mulheres. Nele, Glória 
Menezes fazia uma presidiária que trabalhava como telefonista. Sua sorte 
mudou quando atendeu um telefonema discado por engano. Do outro lado 
da linha estava Tarcísio Meira, que enlevado por um magnetismo 
inexplicável, se apaixonou pela voz da presidiária. Enquanto ela [também 
apaixonada!!!] procurou ao máximo impedir uma aproximação (Fernandes, 
1997, p.35). 
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sse fragmento textual, contido em Memória da Telenovela Brasileira, de 

Ismael Fernandes (1997), introduz a discussão sobre o programa ficcional 

mais conhecido e mais visto pelos brasileiros: a telenovela. Na telenovela, o elemento

ficção é de fundamental importância, é a marca primordial desse tipo de programa. 

Como ficção, as telenovelas problematizam os conflitos da humanidade de forma 

bastante direta e simples e, portanto, em formato mais acessível. A importância desse 

tipo de ficção e a proximidade à realidade residem no fato de que a ficção firma e 

reafirma valores, lida com tabus e questionamentos. Nesse sentido, a teledramaturgia

brasileira alcançou um elevado grau de sintonia com o imaginário popular, sendo 

impossível conceber a televisão sem ela. 

E

A telenovela é considerada uma obra aberta, ou seja, conta com a “participação”, ou 

“rejeição” dos telespectadores para, assim, conquistar sua legitimidade. A história de uma

telenovela é escrita durante o momento em que ela está no ar, o que facilita sua adaptação, em

resposta à audiência que se espera que tenha, pois ela deve corresponder aos desejos e anseios 

do telespectador sobre a realidade. O enredo que efetivamente consegue despertar no 

telespectador o interesse sobre o que vai acontecer no próximo capítulo é o grande desafio 

para os autores e o principal responsável pelo crescimento da audiência. 

A telenovela das oito horas é considerada um dos programas mais tradicionais e bem

sucedidos entre os que compõem a grade de programação da Rede Globo de Televisão. Para 

se ter uma idéia, quando a telenovela Terra Nostra foi exibida, nos seus dois primeiro meses,

65% dos aparelhos de televisão estavam ligados no “horário das oito12”.

Contudo, segundo Armand Mattelart e Michèle Mattelart (1989), 

12 Essa medição do IBOPE feita na Grande São Paulo serve como amostragem para todo o país (Veja, 17 de
nov., 1999. Ano 32,  nº 46).
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A popularidade das telenovelas não se mede somente pela cotação do Ibope, 
mas exatamente pelo espaço que ocupam nas conversas e debates de todos 
os dias, pelos boatos que alimentam, por seu poder de catalisar uma 
discussão nacional, não somente em torno dos meandros da intriga, mas 
também acerca de questões sociais. A novela é de certa forma a caixa de 
ressonância de um debate público que a ultrapassa (p.111). 

A telenovela influencia, e muito, a realidade, posto que sua repercussão ultrapassa a 

audiência, tocando nos elementos da realidade que esse programa ficcional representa. Essa 

interferência se dá em diferentes níveis e graus e, depende de vários fatores. Mattelart e 

Mattelart (1989), referem-se ao poder de influência que as telenovelas exercem na sociedade 

em geral. Em relação à audiência, acredita-se que os números revelam mais que isso.  E as 

pessoas não assistem a uma telenovela como a um programa “qualquer”, mas também 

participam do drama dos personagens, vivenciam-no, criam uma relação de familiaridade, de 

identificação com esses personagens. A telenovela é um ritual13 diário, que constrói/reconstrói 

um imaginário coletivo.  

Cada trama lançada, além das chamadas e artigos de imprensa de costume, vem 

acompanhada de uma série de procedimentos típicos. O lançamento se realiza com grandes 

festas e notícias, que chegam às colunas sociais dos jornais. Quando a telenovela está sendo 

exibida, os atores e atrizes são amplamente “perseguidos” pela mídia para entrevistas, fotos, e 

quase todos os jornais acabam por publicar diariamente os capítulos que irão ao ar. Programas 

de bastidores, do tipo Vídeo Show (Rede Globo), trazem todas as formas de curiosidades 

sobre o elenco, aspectos das filmagens, recursos de computação, falhas técnicas etc., numa 

espécie de making of veiculando intensamente a programação da emissora. A Televisão, no 

Brasil, desempenha um papel muito importante, e é crescente o número de suplementos de 

                                             
13 Só o fato de a programação das telenovelas obedecer a um horário de início e encerramento, incluindo um 
esquema de bloco de intervalos, já evoca um ritual. Quando a música do Jornal Nacional termina, já se sabe que 
está no horário de assistir a telenovela das oito.  
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jornais dedicados a temas voltados às telenovelas. Esse fato, inclusive, foi observado por 

críticos estrangeiros, como é o caso de Mattelart e Mattelart (1989): 

Como um determinado Brasil encara a novela: poderia ser escrita uma 
história sobre esse incrível volume de matérias jornalísticas. A quantidade 
de artigos publicados sobre a programação não encontra paralelo nas 
redações francesas (p.113). 

Se observar com atenção, antes mesmo de a telenovela ir ao ar, sabe-se quem será o 

autor, quais os atores e atrizes selecionados e se conhece a sinopse da trama. Ademais, a 

própria emissora faz chamadas durante toda a programação para a trama que será lançada, ou 

para cenas emocionantes daquela que está em exibição.  

A telenovela é resultado de um objeto de padrão massivo, constituído em 

constante diálogo com “matrizes culturais”, ou seja, uma manifestação da “cultura 

popular de massa” (Martín-Barbero, 2003, p.16). Originária de tradições - ao mesmo 

tempo, populares e massivas - das narrativas orais, do romance folhetim, das 

radionovelas e da soap opera norte-americana (Ortiz, Borelli e Ramos, 1991), a 

telenovela brasileira é, na atualidade, um produto cultural diferenciado, resultado de 

especificidades históricas da televisão e da cultura no Brasil. Na verdade, 

A telenovela passa por diferentes fases de freqüência de exibição, adesão a 
determinados gêneros, inovações nos modos de produção [videoteipe, cor 
etc.] e mostra uma notável trajetória de aperfeiçoamento, passando por 
diferentes emissoras e atingindo o apogeu na Rede Globo (Balogh, 2002, 
p.157).

Esse gênero televisivo explora enredos de fácil aceitação do público, como 

histórias de amor e conflitos familiares e sociais, e possui um forte caráter 
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mercadológico, pois é patrocinada por empresas que anunciam seus produtos nos 

intervalos das exibições, em algumas das cenas e até mesmo nas aberturas. Diferencia-

se do teatro e do cinema não apenas por se concretizar por intermédio de um veículo 

diverso, mas por ser uma obra aberta, cujo desfecho está sujeito à mudança ocasionada 

principalmente pelos índices de audiência.  

As telenovelas agem, sob diversos aspectos, na sociedade e com o real segundo 

Muñoz (citado por Malcher, 2003, p.63): 

a) a telenovela tem sido sobretudo um espaço social e cultural. Um espaço de 

apropriação de saberes, uma vez que as pessoas se relacionam em diferentes 

grupos, e ela é componente social dessas relações; 

b) ela também surge como um espaço de sedução, de interações. Assim, essa sedução 

da telenovela pode ser um caminho de ida ao passado, às reminiscências, de 

retomar e/ou reconstruir imagens, desejos e sonhos; 

c) a telenovela pode ser também um espaço de identificação pessoal e social. As 

necessidades reais, quando se expõem às respostas que os meios de comunicação 

social oferecem em nível de imaginário, não trazem sempre a desilusão, a 

impossibilidade de concreção de sonhos e desejos em nível real; 

d) ela desempenha também um espaço importante no jogo social de poder. Seria 

difícil não aceitar que o componente ideológico está presente em toda a sua 

narrativa e que o caráter mercadológico é sempre fundamental. 

Nesse contexto, a telenovela não deve ser apenas compreendida como um gênero, uma 

mercadoria, um entretenimento (apesar de fato ser tudo isso); mas como espaço interlocutor 

entre a ficção, o imaginário e o meio social, econômico, cultural, político e, sobretudo, como 

um componente de um jogo social bem mais amplo. Sua influência nos mais diversos setores 
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da sociedade confirma sua relevância na sociedade contemporânea, constituindo-se num 

espaço fértil de discussão de problemas atuais e no programa televisivo que consegue um 

considerável espaço de identificação com a sociedade em geral.  

Quando uma telenovela tematiza questões políticas da atualidade, por exemplo, várias 

mídias dão “ênfase” ao tema, que, conseqüentemente, vira pauta de conversa da maioria da 

população. As conversações cotidianas e a circulação de significados simbólicos entre os 

telespectadores justificam a popularidade que determinadas telenovelas, personagens ou, até 

mesmo, os temas presentes e abordados pelos autores das telenovelas possuem para a 

sociedade, influenciando o comportamento dos telespectadores e pautando os debates sobre 

questões sociais, culturais, políticas, econômicas ou de intimidade dos brasileiros.  

Na Televisão em geral - destacando-se as telenovelas -, parte-se do pressuposto de 

que, diante de uma história a ser mostrada, não existe contador - o outro, enquanto narrador. 

“Por mais familiar que seja a palavra narrador, não será possível dizer que este nos pareça 

estar presente na sua atuação real. É alguém já distante de nós e a distanciar-se mais e mais” 

(Benjamin, 1985, p.63) . O narrador desaparece não por causa do novo veículo - a TV -, mas 

porque hoje, no mundo moderno, “[...] as experiências perderam muito de seu valor” 

(Benjamin, 1985, p.66). Assim, o narrador é substituído pela câmera de TV, que consegue 

produzir o efeito contraditório e ilusório de ficção e realidade. Por um lado, a telenovela é 

apresentada como ficção para o telespectador; por outro, pela própria colocação dos atores no 

“espetáculo”, os quais quase não olham para a câmara e, conseqüentemente, para o 

telespectador, ela induz a quem assiste a considerar que o que acontece e é representado na 

TV aconteceria, mesmo que a TV não estivesse ali.

Quais seriam os limites entre realidade e ficção? A televisão, ao “reproduzir” um 

determinado real não está simulando? Para se tentar responder a essa instigante indagação, é 
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necessário reportar-se a Muniz Sodré (1994) em A Máquina de Narciso. Para Sodré, este é o 

efeito da “teleorganização social”: 

Para tal sistema, é preciso, portanto, “objetivar o imaginário” [expropriando-
o do indivíduo ou de quaisquer zonas indeterminadas] ou “ficcionalizar o 
real”, fazendo com que os simulacros ganhem um princípio de realidade 
[que eles não sejam “sonho”, pois tudo é feito ou filmado sob a ótica do 
“social”] é o que precisamente realiza a tevê, ao fundir imaginário e 
realidade, criando um espaço próprio, simulado, “surreal” (Sodré, 1994, p. 
65).

Ao se falar das telenovelas como principal produto ficcional da Televisão, tem-se que 

considerar algumas questões inquietantes, sobretudo a sua relação extremamente ambígua 

com o real.  O que se intitula atualmente como “ficção televisiva” é, na realidade, o resultado 

de várias atividades culturais, cujas origens se perdem no tempo. Os formatos ficcionais da 

Televisão são herdeiros da narrativa oral, da literária, da radiofônica, da teatral, da fílmica, da 

mítica, entre outras.

É, sobretudo na Televisão que as formas de convivência do real com o ficcional 

adquirem aspectos mais ambíguos, interferindo de maneira evidente nos modos de expressão 

ficcional, sobretudo no formato da telenovela. Não resta dúvida de que o grande sucesso das 

telenovelas se deve, sobretudo, à “reprodução” do real, que é veiculado cotidianamente ao 

telespectador. O “real” representado na ficção constitui uma estratégia que fundamentalmente 

se baseia na idéia de verossimilhança. O telespectador sabe que a telenovela é uma obra de 

ficção, uma forma de dramatização, porém, ao se envolver emocionalmente na trama, “perde 

o controle” sobre as fronteiras do factual e do imaginário. As emoções apresentadas nas 

telenovelas são quase as mesmas vividas por seus telespectadores, no entanto os desenlaces 

nem sempre correspondem ao que, via de regra, ocorre no cotidiano das pessoas.  

 Certamente, as tramas, para se sustentarem por seis meses no ar, são totalmente 

marcadas por traços “reais”, para convencerem os telespectadores de que vivem um cotidiano 
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senão igual, pelo menos identificável ao daqueles.  Como será possível apreender, ao 

longo do capítulo subseqüente, as diferentes e diversificadas personagens e situações 

mostradas no desenrolar das telenovelas transformam-se, em muito dos casos, em 

referências para a vida cotidiana.  Para tanto, na produção da trama tudo deve ser 

relacionado ao espaço real das pessoas. O espaço cenográfico, por exemplo, deve ter plena 

funcionalidade, e ser composto por vários equipamentos aos moldes do que acontece na 

realidade concreta. Na trama, tudo deve funcionar, uma vez que, para convencer sobre a 

realidade, a cidade cenográfica tem que imprimir dinamismo.  

Tudo deve ser relacionado ao espaço real do telespectador. Para tanto, os elementos 

cotidianos ganham relevância, na medida em que os detalhes estabelecerão o clima de 

familiaridade e coerência em analogia com os espaços conhecidos e/ou vividos pelo 

telespectador.

Ao assistir a uma telenovela, percebe-se que muitos elementos presentes no espaço 

cenográfico estão presentes no espaço cotidiano do telespectador, inclusive problemas, temas 

da atualidade etc. Estes existem e circulam lá e aqui, reproduzindo um espaço que guarda a 

mais estreita relação de identidade com os que as referências permitem reconhecer como 

reais, mantendo, nesse sentido, todos os detalhes possíveis. O “real” representado dá vida à 

trama, constituindo-se numa forte fonte de identificação, num elo entre personagens e 

telespectadores, entre ficção e realidade. Trata-se, pois, do que já foi evidenciado com relação 

às telenovelas da Rede Globo. 

3.3 Real x Ficcional: uma relação complexa 

Em nosso universo asséptico e sem asperezas aparentes, ao fim de um 
processo de racionalização eficaz, talvez seja interessante considerar que o 
fantástico, a ficção impregnam inteiramente o espírito humano (Maffesoli, 
2001, p.95). 
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s relações da telenovela com o real são por demais complexas. Se, de um lado, 

a marca das telenovelas é a ficção e o “fantástico”, de outro, não é menos

verdade que o tempo ficcional procura dialogar constantemente com o tempo real do 

telespectador, tendo em vista que “o fantástico, a ficção participa da constituição da 

realidade” (Maffesoli, 2001, p.96).

A

Na telenovela, uma das fontes de emanação da realidade são as recorrências 

temáticas, sobretudo as temáticas sociais, que vão impregnar o cotidiano ficcional da 

trama de problemas, conflitos e inquietações que afetarão o espaço social aí 

desenhado, irradiando as atribuições presentes no cotidiano concreto para a vida que se 

constrói. Por exemplo, a autora Glória Perez tem por marca uma preocupação 

permanente com temas sociais emergentes: transplante de coração, mãe de aluguel, 

internet, crianças desaparecidas. Valores humanos ditos universais são, neste caso, 

priorizados, contra o individualismo e o egoísmo, que se afirmam como valores da 

modernidade. Esse exemplo mostra como as telenovelas recorrem a temáticas sociais, 

e podem também revelar as inquietações que a autora carrega.

As temáticas sociais definem valores que se repetem em produções como

promoção ou objeto de crítica e denúncia. O que se percebe é que a Televisão - e 

reafirma-se a validade para a telenovela - vem atentando gradualmente para discussões 

mais claras, corajosas e mais “reais” sobre o cotidiano dos telespectadores.

Embora reconhecendo que os programas televisivos nem sempre mostram a 

realidade dos fatos ocorridos no Brasil14, como, por exemplo, observou Bucci (2004) 

14 Nos telejornais, por exemplo, ainda que muitas imagens e fatos noticiados sejam apresentados como real isso
não significa que os telespectadores estejam realmente sendo informados. “No Brasil, portanto, o hibridismo
entre fato e ficção não constitui nada de excepcional, mas tem lá as suas especificidades. Aqui, o telejornal é 
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em relação “ao silêncio dos telejornais nacionais da Globo no início de dois 

movimentos de massas fundamentais para a democratização do país: a campanha das 

diretas em 1994 e a campanha pelo impeachment de Fernando Collor em 1992” 

(p.226), acredito que trazer temas sociais para um programa ficcional como a 

telenovela é um passo a mais no processo de mudança da telenovela brasileira, 

interessada em interferir diretamente nos mecanismos de compreensão do homem, 

buscando despertar em cada telespectador o desejo de “transformar” a sociedade. 

Nesse contexto, uma das características das telenovelas que merece destaque é a 

inclusão na teledramaturgia de campanhas de esclarecimento e denúncias sociais. Abordando 

temáticas fortes e contundentes, as telenovelas se firmaram como um dos mais relevantes e 

amplos espaços de “problematização” do Brasil, referindo-se desde a intimidades privadas até 

a políticas públicas. Seus textos sintetizam as dicotomias entre o público e o privado, o 

político e o doméstico, o real e a ficção, convenções formais do documentário e do 

melodrama. São vários os exemplos de telenovelas que trataram, de forma direta, temas do 

âmbito público através da representação da ficção: O Rei do Gado (1996), com a reforma 

agrária; Roque Santeiro (1985), com o coronelismo; Vale Tudo (1988), Que Rei Sou Eu?

(1989), Deus nos Acuda (1992) e Porto dos Milagres (2001), com a corrupção política; Ainda 

em Explode Coração (1995), Glória Perez tratava do tema das crianças desaparecidas; O

Clone (2001), da mesma autora, abordou a questão das drogas e, principalmente, as inovações 

científicas e tecnológicas, para tratar da clonagem humana; e Laços de Família (2000), em 

que o autor, Manoel Carlos, “mobilizou” o país em torno do problema do transplante de 

medula óssea. 

                                                                                                                                            
capaz de fingir que um movimento de massas não existe, procurando com isso retardar sua entrada no universo 
da televisão, que é o universo que confere o atestado de existência dos fatos [...] Em compensação, uma novela é 
capaz de influenciar o curso dos debates políticos ao falar de tensões reais que o telejornalismo finge que não vê 
[...]” (Bucci, 2004, p. 226). 
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O merchandising social se faz presente, através da inserção da “realidade” para dentro 

da trama ficcional confundindo-as. Para, efetivamente, completar a verossimilhança, 

personagens reais são convidados a participar em capítulos das telenovelas, como por 

exemplo, Benedita da Silva e Eduardo Suplicy, que chegaram a participar do sepultamento da 

personagem do Senador Caxias (Carlos Vereza), em O Rei do Gado (1996-1997), e Pelé, 

Ronaldinho Gaúcho, Sargentelli, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, que foram convidados a 

experimentar o pastel do Bar de Dona Jura (Solange Couto), em O Clone (2001-2002). 

Assim, percebe-se que a representação do real pode se configurar em simulacro, na medida 

em que realidade e ficção se confundem e as “respostas” do telespectador a essas 

representações são concretas. 

 Como assinala Balogh (2002): “O merchandising social e o político invade a ficção. 

O mundo da fantasia convive com um simulacro precário de espaço público no qual são 

representados e tratados problemas que as instituições pertinentes não tiveram eficácia ou 

correção para resolver” (p.196). As telenovelas vêm assumindo um papel de interferência 

mediando a relação das pessoas com o real, e substituindo de maneira crescente outras 

dimensões da experiência.  

A particularidade da telenovela, é, exatamente se basear na união da ficção e da 

realidade, ou seja, o seu intento é tentar fazer passar um mundo extremamente ficcional, do 

“espetáculo”, construído pelas câmaras, como sendo real. Hamburger (2002) já percebera esse 

fenômeno, quando afirmou que “o mundo do espetáculo é visto como uma porta para o 

mundo ‘real’, aquele que propicia visibilidade pública” (p.486). 

Veja-se um exemplo relativo a Explode Coração15, telenovela de Glória Perez, 

transmitida em 1996. A ficção se passa no Rio de Janeiro e desenvolve a trama amorosa 

                                             
1 5 Para mais detalhes da história da telenovela Explode Coração, consultar o Dicionário da TV Globo: 

programas de dramaturgia e entretenimento, 2003, p.235-237. 
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articulada pela internet. Em linhas gerais, tradição e modernidade se confrontam numa 

história de amor entre o empresário Júlio Falcão (Edson Celulari) e a cigana Dara (Tereza 

Seiblitz). O encontro, mediado pelo computador, dá-se no espaço da internet. Põe em relação 

duas culturas: a cultura brasileira associada ao grande centro urbano (Rio de Janeiro) e a 

cultura dos ciganos, com seus usos, costumes, tradições, defendendo a preservação da coesão 

do grupo e de sua identidade. A principal diferença entre as duas personagens é de ordem 

cultural, e não econômica, dado que os ciganos são apresentados como prósperos 

comerciantes.  

 A internet, na época, ainda pouco conhecida, promove a ligação entre os dois mundos 

estranhos. Analisando-se bem, a probabilidade de uma aproximação em forma de romance 

entre um grande empresário carioca e uma jovem cigana seria quase inexistente se essa 

dependesse dos meios convencionais.  Mas o acaso e a “internet” agem sempre através de 

circunstâncias. A criação ficcional permite a inversão da probabilidade e Glória Perez mais do 

que qualquer outra escritora, buscou extrair do real o que ele tem de mais moderno, a 

tecnologia, para inverter certos processos. 

 Sempre na busca de uma articulação direta entre a realidade e a ficção, a autora Glória 

Perez optou por tratar do tema do desaparecimento de crianças. Na ficção, a personagem 

Odaíssa (Isadora Ribeiro) vive a dor de ter seu filho Gugu (Luiz Cláudio Júnior) 

desaparecido. Após ter sido seqüestrada e vendida a um casal de estrangeiros, a criança, de 

apenas seis anos de idade, consegue fugir e passa a perambular pelas ruas do Rio de Janeiro e 

São Paulo, experimentando situações dramáticas e comoventes, associadas à vida das muitas 

crianças abandonadas que vivem nas ruas dos grandes centros urbanos no Brasil. A 

exploração do trabalho infantil, por exemplo, é aqui também representada por Glória Perez.  

No contexto do enredo dessa telenovela, várias foram as medidas tomadas a fim de 

tentar resgatar a criança. Nesse sentido, foram colocadas no cenário da lanchonete da trama, 
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fotos de muitos desaparecidos, passando esse local a abrigar também fotos de muitos 

desaparecidos “reais”.  Esse universo ficcional realizou uma “ação solidária” junto à 

população real que sofre o mesmo drama. Nessa época, a ligação entre a realidade e a ficção 

ficou por demais evidente, pelo fato de a telenovela ter sido também responsabilizada pelo 

encontro de várias crianças desaparecidas, e também motivação que gerou em várias 

instituições brasileiras incentivando-as a continuar o seu trabalho. “Graças à exibição de 

depoimentos de mães e fotos de filhos desaparecidos na novela, mais de 60 crianças foram 

encontradas” (Dicionário da Rede Globo, 2003, p.236). 

Explode Coração promoveu valores humanos fundamentais, ao abrir-se para um 

drama real, conseguindo convocar a sociedade e instituições a se unirem em volta da luta pela 

recuperação das crianças em situação de risco; problema que a cada dia cresce em ritmo 

proporcional ao ritmo do empobrecimento, da violência urbana e do descaso do poder público 

para com as questões sociais. Vale ressaltar que a campanha iniciada na trama encontrou 

ressonância nos mais diversos setores da sociedade, que a tomaram para si e ampliaram seu 

alcance. Indústrias, supermercados (desde o de pequeno ao longo porte), a Caixa Econômica 

Federal, entre outros órgãos e estabelecimentos, passaram a estampar, em embalagens e 

folhetos de divulgação, fotos dos desaparecidos; até nas listas de prêmios da Loteria Federal 

às fotos foram impressas. A imprensa, por sua vez, se apressou em participar da investigação 

do destino das crianças e, como resultado, uma parcela considerável delas foi localizada. O 

desaparecimento de Gugu (Luiz Cláudio Júnior) constituiu-se em um canal através do qual a 

ficção penetrou na realidade, e com forte potência. 

     Outro exemplo da trajetória de Glória Perez que pode ser citado é a telenovela De

Corpo e Alma, exibida em 1992. A autora escalou sua filha, Daniella Perez, para um dos 

papéis principais da sua trama. Durante o período de veiculação da telenovela, a jovem atriz 

tornou-se vítima, na vida real, de um crime passional e violento, perpetrado pelo ator 
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Guilherme de Pádua, um de seus pares românticos na telenovela, e a sua esposa na vida real, 

Paula Tomás. O crime resultou na trágica morte da atriz Daniella Perez, para quem ao final da 

novela foi dedicado um adeus.   

Nas semanas que se seguiram ao assassinato de Daniella Perez, a verdadeira “novela” 

deixou de ser De Corpo e Alma e sim as reportagens sobre crime nos telejornais. Em tom 

sensacionalista, os telejornais divulgavam em detalhes qualquer fato referente às 

investigações da polícia, além de depoimentos de várias personalidades, com o mínimo de 

projeção pública artistas, jornalistas, médicos. Arbex (1995, p. 26) afirma que, nessa época,

“nunca ficou tão óbvio o caráter telenovelístico do jornalismo”. 

Talvez esse seja, no Brasil, um dos exemplos mais dramáticos da confusão entre 

personagens de telenovela e pessoas da vida real. Nos dias que se seguiram ao assassinato, as 

manchetes e as reportagens dos jornais impressos ou televisivos não distinguiam entre 

Daniella e Iasmim, ao conversarem sobre o assunto. É bem ilustrativo o que Arbex (1995) 

comenta a respeito desse caso: 

Daniella e Iasmim se tornaram um só ser, nem humano nem fictício, algo 
existente numa espécie de fronteira tênue e difusa entre as duas coisas. 
Daniella emprestou seu corpo e sua aparência a Iasmim, Iasmim tirou 
Daniella do anonimato de todos nós e lhe deu uma identidade, um enredo, 
uma trama na qual as pessoas se espelhavam e se reconheciam. Uma não 
poderia existir sem a outra. As duas morreram juntas. Trágica ironia: não 
poderia haver um desfecho mais exato para sustentar o título da telenovela, 
que em seu enunciado expunha uma tensão, um estranhamento entre corpo 
e alma (p.25). 

 Na ficção, as referências precisas ao mundo real são por demais ligadas, de modo que 

é comum após longa convivência com a ficção, o telespectador não distinguir muito 

claramente esses dois mundos. Pignatari (1989) qualifica essa “mistura do real e do ficcional” 

como “cotidianização da narrativa” - “o mundo de ficção real paralelo ao nosso e ao qual 

temos acesso em horas marcadas, através do buraco negro ou multicor do vídeo” (p.82). Para 
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o autor, a cotidianização da narrativa mistura o espaço ficcional com o espaço real. Ele julga 

esse aspecto como a essência da telenovela, que faz dele mais do que um simples entrar e sair 

de personagens num cenário para troca de diálogos, muitas vezes desprovidos de importância. 

Essa cotidianização transforma a telenovela “num encontro de conhecidos, em que um espia a 

vida dos outros” (Pignatari, 1989, p.62). Nesse caso, tende-se a projetar o modelo ficcional na 

realidade, ou seja, acredita-se, como sugere Eco (1994), na existência de personagens e 

acontecimentos ficcionais. Para esse último, 

[...] levar a sério os personagens de ficção também pode produzir um tipo 
incomum de intertextualidade: uma personagem de determinada obra 
ficcional pode aparecer em outra obra ficcional e, assim, atuar como um 
sinal de veracidade [...]. Quando se põem a migrar de um texto para outro, 
as personagens ficcionais já adquirem cidadania no mundo real e se 
libertam da história que as criou (Eco, 1994, p.132). 

Vários são os motivos que podem levar uma obra de ficção a ser projetada na 

realidade. Eco (1994) lembra que se deve considerar também outro problema - nossa 

tendência a construir a vida como um romance.  

A telenovela O Rei do Gado (1996-1997) elegeu como tema central o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, enfocando a luta pela terra e o cotidiano dos sem-

terra, bem como outras questões, quais sejam: a formação do latifúndio, a traição 

conjugal/amorosa, o conflito entre pais e filhos, o aborto, as experiências com drogas. Além 

disso, a novela teceu críticas à atuação dos políticos que representam o povo no Congresso 

Nacional. Uma das personagens da novela, um “Senador da República”, mediou a relação do 

MST com o Congresso Nacional, e deu oportunidade para que duras críticas se fizessem 

àquela Casa, à omissão dos políticos e a seu desinteresse pela discussão da questão da terra, as 

implicações sociais e as conseqüências do agravamento dos confrontos no campo.   
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Seguramente, O Rei do Gado de uma certa maneira interviu na realidade. Até mesmo 

o Deputado Eduardo Suplicy, foi convidado a participar de alguns capítulos, contracenando 

com personagens ficcionais, dando assim legitimidade à ficção através da sua suposta relação 

com o Senador Caxias, personagem interpretada pelo autor Carlos Vereza. Eduardo Suplicy, 

na trama, visitou os líderes do MST, da mesma forma que a personagem do Senador Caxias 

fizera em certa parte da história. Não obstante, vale destacar também que, do velório do 

Senador Caxias, participaram os Senadores Eduardo Suplicy e Benedita da Silva. Assim, vê-

se que, nas telenovelas, ficção e realidade ora estão separadas, ora estão juntas.

O Rei do Gado conseguiu, senão muito, pelo menos colocar em evidência o cotidiano 

dos sem-terra, mostrando a regularidade do trabalho, do ensino para as crianças, as 

permanentes tensões das ocupações, das marchas, da vida doméstica partilhada, das ameaças 

que circundam o acampamento e das notícias de violência contra os companheiros, de mortes 

e prisões dos sem-terra em diversos pontos do território nacional. O cenário amplia-se e o 

cotidiano social brasileiro entra com suas mazelas na história, vestindo de realidade a ficção.  

Na telenovela prime time da Rede Globo, Mulheres Apaixonadas (2003), houve um 

exemplo bastante ilustrativo de como essa espécie de programa se utiliza da intrínseca relação 

entre a ficção e a realidade. Me refiro especialmente às cenas do assassinato da personagem 

Fernanda (Vanessa Gerbelli). Em referência ao processo de filmagem da referida cena, uma 

revista de circulação nacional - Época - trouxe uma reportagem intitulada: “E o Rio parou 

para ver: centenas de curiosos assistem de perto à gravação da bala perdida da novela das 8” 

(Mendonça, 2003). Como se lê na revista, devido a essas gravações, diversas pessoas 

paralisaram suas atividades diárias no bairro do Leblon (Rio de Janeiro) para acompanharem 

ao vivo e em cores o maior “espetáculo” daquele ano.  
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A Rua Dias Ferreira, que corta boa parte do bairro, teve três quarteirões
interditados. A imprensa – inclusive correspondentes estrangeiros – e 
curiosos viram de perto a cena da morte da personagem, por bala perdida, 
que teve ainda a presença de Tony Ramos. Seu personagem, o músico Téo, 
leva um tiro de raspão (Mendonça, 2003, p.92).

As repercussões das cenas da morte de Fernanda foram tão fortes que, em várias 

mídias falava-se no assunto. Parecia até um acontecimento real, pois, até nos telejornais, 

foram veiculadas as cenas na morte da personagem de Vanessa Gerbelli. O reforço ao 

“espetáculo do real”, durante as gravações, se acentuou ainda mais devido às cenas terem sido 

filmadas fora dos estúdios (Fig. 03, 04 e 05).

03                                                                                    04

05

Figs. 03, 04, e 05: “Elevação ao espetáculo”: Set de gravação de Mulheres Apaixonadas produzido fora dos
estúdios. Foto: Michel Filho/Agência O Globo, Época, 11 de agosto de 2003. Fonte: Arquivo do autor.
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O caso da personagem Fernanda mobilizou o país e, especificamente a cidade do Rio 

de Janeiro. Como Mendonça (2003) relatou, houve ainda um fator significante: a tentativa de 

intervenção da prefeita da cidade (Rosinha Garotinho) e do governador do Estado (César 

Maia) de impedir que a personagem Fernanda morresse como vítima de bala perdida, 

argumentando que a cena denegriria a imagem do Rio de Janeiro. 

 De maneira geral, a linha entre realidade e ficção na telenovela se torna muito tênue, 

devido à relação que se estabelece entre o que é veiculado e entre o que é decodificado pelo 

telespectador. Essa é uma característica de um meio enfaticamente aceito como crível/real, 

que impõe à ficção um padrão realista. A despeito de a ficção ser vivenciada como real, Eco 

(1994) complementa: 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor 
precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional [...] o leitor tem de saber 
que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso 
deve pensar que o escritor está contando mentiras. De acordo com John 
Searle, o autor simplesmente finge dizer a verdade. Aceitamos o acordo 
ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu [...] Depois, e 
por certo além do meio milhão [de leitores], entra-se numa terra de 
ninguém, onde já não se pode dizer que os leitores sabem do acordo (p.81). 

A tênue linha entre o real e o ficcional é demonstrada em todos os seus aspectos nas 

telenovelas, numa perspectiva de uma “visão do mundo”, construindo, de certa maneira, a 

intersecção entre a realidade e a ficção.  A forte interação que a telenovela promove entre o 

cotidiano da ficção e o da realidade constitui uma das peculiaridades da telenovela brasileira, 

que, ao desenvolver um cotidiano paralelo, dialoga constantemente com o real, numa 

dinâmica em que o autor colhe, a partir de suas inquietações, aspectos da realidade a serem 

tematizados ou tratados como questões de relevância em sua ficção. Dito de outra maneira, a 

construção do cotidiano na telenovela, ou seja, a forma como este cotidiano se vincula à 
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realidade social, transforma as tramas em espaço dialógico entre a ficção e realidade, onde a 

construção do cotidiano representado incorpora os temas da realidade concreta para discuti-

los, dar-lhes centralidade e colocá-los na ordem do dia das discussões da sociedade. Segundo 

Motter (2003), 

a telenovela pode ser considerada, no contexto brasileiro, o nutriente de 
maior potência do imaginário nacional e, mais do que isso, ela participa 
ativamente na construção da realidade, num processo permanente em que 
ficção e realidade se nutrem uma da outra, ambas se modificam, dando 
origem a novas realidades, que alimentarão outras ficções, que produzirão 
novas realidades. O ritmo dessas transformações passa a ser a questão 
(ênfase minha) (p.174). 

As telenovelas, portanto, não devem ser entendidas apenas como uma 

mercadoria, produto da indústria do entretenimento, mas um produto cultural, que se 

correlaciona no meio social. Entende-se que elas possuem uma força econômica, 

cultural e política, tendo em vista que muitas pessoas fazem uso da ficção em suas 

práticas de vida cotidiana. O próximo capítulo discute exatamente este processo 

dialógico sob uma perspectiva sóciocultural16.

                                             
16 O sentido de Cultura é aqui entendido como Claval (2001): “A cultura é a soma dos comportamentos, dos 
saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em 
uma outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de geração a 
geração. Ela tem raízes num passado longiquo [...]. Não é portanto um conjunto fechado e imutável de técnica e 
de comportamentos [...] o conteúdo de cada cultura é original, mas alguns componentes estão sempre presentes – 
códigos de comunicação, hábitos cotidianos, estoque de técnicas e de produção e de regulação social, valores. 
Ela institui o indivíduo, a sociedade e o território onde se desenvolvem os grupos” (p.62-63). 
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 CAPÍTULO 3 

DA (RE) CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO ÀS ESPACIALIDADES TELEVISIVAS 

EM CAICÓ 

A TV tornou-se um objeto indispensável nos lares. Ao 
mesmo tempo que ela mina as relações antigas de família, 
como o conversar durante o jantar, cria novas, em que 
todos ficam com pratos nas mãos frente da TV, em 
silêncio, vendo notícias ou novelas. 

Glória da Anunciação Alves, 1999.
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4.1 A cidade de Caicó 

ara desvendar como o imaginário social é reconstruído sob a influência das 

telenovelas no cotidiano da cidade de Caicó, faz-se necessário, antes de 

tudo, tecer alguns comentários sobre a estrutura econômica e o porte dessa cidade, pois 

o cotidiano está, de certa maneira conformado por esses fatores.

P

Morais (1999) considera que a cidade de Caicó17 aparece no contexto do 

sistema urbano do Estado do Rio Grande do Norte, como Centro Regional do Seridó.

Sua posição e suas condições de urbanidade permitem classificá-la entre as cidades de 

porte intermediário, constituindo-se em pólo de convergência, em relação às demais 

cidades da região, principalmente nos setores de prestação de serviços, saúde, 

educação, comércio, entre outros. 

A cidade de Caicó localiza-se na Microrregião do Seridó Ocidental, inserida na 

Messoregião Central Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte. Com uma extensão 

territorial de 1.220,4 km2, Caicó é o maior município da região do Seridó e sétimo

município do Estado, em termos de área (IBGE, Estimativa das populações residentes, 

em 01.07.2005 segundo municípios do RN). Sua população, de acordo com o Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE em 2000, é de 56.886 habitantes, sendo 50.522 da 

zona urbana e 6.364 da zona rural. A distância rodoviária da sede do município a 

Natal, capital do Estado, é de 269km.

17 Sobre a leitura da cidade de Caicó, na perspectiva de sua dinâmica sócioespacial, consultar MORAIS, Ione 
Rodrigues Diniz. Desvendando a cidade: Caicó em sua dinâmica espacial, 1999. 
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Quanto a sua localização geográfica, a cidade de Caicó (Figs. 06 e 07) está inserida 

em pleno semi-árido nordestino, no Seridó potiguar, região caracterizada pela escassez e 

instabilidade das chuvas, altas temperaturas, baixa umidade e uma paisagem marcada pela 

vegetação de caatinga. 

06

     07

Fig.06 – “Arco do Triunfo” de Caicó, 2003, Márcio Roberto; fig.07 – Vista parcial da cidade de Caicó, 2003, 

José Raimundo.
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O comércio caicoense, bastante diversificado, fecha suas portas às 11h 30min, ficando 

apenas algumas lojas abertas ao meio-dia. A maioria dos moradores de Caicó está em casa ao 

meio-dia para a principal refeição em família e é comum assistirem aos principais jornais do 

dia transmitidos pelas emissoras de rádio local ou através da TV. 

 A especificidade da cidade de Caicó como centro de prestação de serviços deve-se 

muito “ao desempenho do setor educacional da cidade, uma referência em termos regionais 

[Seridó e sertão paraibano]” (Morais, 1999, p.314), destacando-se à presença do Centro de 

Ensino Superior do Seridó - CERES18 – pertencente à UFRN – o qual oferece sete cursos de 

graduação e quatro cursos de especialização lato sensu. Em termos de oferta de ensino 

superior público, a cidade conta ainda com a presença da Universidade do Estado do Rio 

 Grande do Norte – UERN, e quatro instituições de ensino superior particulares: a 

Universidade Vale do Acaraú – UVA; a Faculdade Católica Santa Teresinha; a Faculdade de 

Natal – FAL e a Faculdades Integradas de Patos. 

  Caicó é sede de um bispado. A Diocese de Caicó possui alguns órgãos, como o 

Seminário Santo Cura d’Ars (de preparação para o sacerdócio), a congregação das irmãs 

clarissas (Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe) e as Filhas do Amor Divino, inclusive com 

escolas, como o Educandário Santa Teresinha, o Colégio Diocesano Seridoense, a Faculdade 

Católica Santa Teresinha e o Instituto de Filosofia e Teologia Dom Eugênio Sales. São 

também da Diocese de Caicó as rádios Rural AM e FM. 

                                             
1 8  “ Desde sua fundação até os dias atuais, o CERES atende aos mais variados municípios da área de influência 

da cidade, sendo responsável por um fluxo diário de estudantes, que freqüentam os diversos cursos que oferece. 
Sua presença em Caicó tornou-se um marco na história social e cultural da cidade e da região, servindo ao 
dinamismo da cidade não só em termos intra-urbanos; a Universidade ampliou consideravelmente o universo das 
relações interurbanas, ou seja, propiciou o fortalecimento da vida de relação da cidade com o seu entorno, 
ratificando a posição de Caicó como centro regional de Seridó norte-rio-grandense” (Morais, 1999, p.157-158).  
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 Em 2002 a cidade ganhou um centro cultural19, espaço que vem sendo utilizado para 

apresentações teatrais, shows artísticos, concertos e congressos, não havendo ainda, de fato, 

uma programação permanente. Embora esse centro cultural tenha uma sala de projeção de 

cinema, esta ainda não está funcionando.  Em 2003, Caicó ganhou um segundo espaço 

cultural, a Casa de Cultura Popular, criada pela Fundação José Augusto, com o apoio do 

Governo do Estado. A Casa de Cultura de Caicó funciona no sobrado do Padre Guerra, 

Centro, próximo à Catedral de Sant’Ana, e comporta um miniauditório, uma galeria de arte, 

uma biblioteca e salas para oficinas de artes plásticas e cênicas.  

 Com relação ao setor de comunicação, a cidade não possui nenhuma rede de televisão 

com programação local.  Atualmente são captados em Caicó, os sinais das seguintes 

emissoras: Inter TV Cabugi (Rede Globo), TV Ponta Negra (SBT), TV Tropical (Rede 

Record), TV Potengi (Bandeirantes) e Rede Vida (Canal Cristão). Faz-se presente também 

uma grande proliferação de antenas parabólicas e TVs por assinatura, que permitem acessar 

uma gama de canais. 

 Quanto ao mercado radiofônico, a cidade conta com cinco emissoras: três AMs (Rádio 

Rural, Rádio A Voz do Seridó e Rádio Caicó) e duas FMs (Rádio Rural e Rádio 

Solidariedade). Dentre essas estações de rádio, A Emissora de Educação Rural de Caicó AM é 

a mais antiga da cidade, com quarenta e dois anos de existência. Sua grade de programação é 

bastante diversificada, constando de programas religiosos, jornais e musicais. Destacam-se o 

tradicional programa Violeiros do Seridó20, a recitação do terço de Nossa Senhora (às seis da 

                                             
19

 “ O Centro Cultural Deputado Adjuto Dias, após quatro anos de construção, foi inaugurado em outubro de 

2002, com espetáculo do cantor Chico César e da cantora Dodora. Possui 447 poltronas, 2 camarotes (com mais 
16 lugares), uma sala de projeção de cinema, 4 camarins, 5 salas para oficinas, e estacionamento para 300 carros, 
além de ar condicionado central. Esse espaço de cultura foi conquista da luta da sociedade caicoense, 
especialmente mobilizada pelos artistas locais. Foi construído com recursos da Secretaria Estadual de 
Infraestrutura, que investiu cerca de R$ 2,5 milhões. Localizado no bairro Paraíba, ele ocupa uma área de 1.770 
metros quadrados. Destina-se à apresentação de expressões artísticas, como teatro, música, dança, artes plásticas 
etc” (MACÊDO, Muirakytan Kennedy de (Org.) Caicó: uma viagem pela memória seridoense, 2003. 

20 “O programa Violeiros do Seridó é o único programa que se mantém no ar desde a fundação da emissora, em 
1963. O programa Violeiros do Seridó se constitui uma referência regional, tanto pelo seu conteúdo cultural, 
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tarde, depois do Angelus), a transmissão da Missa do Santuário do Rosário (às 8h 30min, aos 

domingos), o programa Censura livre (“o xerife da cidade”), o programa Nas quebradas do 

Sertão (forró pé de serra), o programa Cidade Alerta - com F. Gomes -, entre outros.   

Paralelo à televisão, o rádio, ao meio-dia, assume um espaço relevante nos lares caicoenses. É 

questão mesmo de hábito ouvir de segunda a sábado o Programa Cidade Alerta, com F. 

Gomes (Rádio Rural AM) ou o Alerta Geral (Rádio A Voz do Seridó), com Gilmar Cardoso. 

Nos dias atuais, segundo Távola (citado por Ortriwano, 1985, p.29), o rádio apresenta duas 

tendências: “rádio de alta estimação” e “rádio de baixa estimação”. Os programas Cidade

Alerta e Alerta Geral, apresentados, respectivamente, pelas rádios Rural AM e A Voz do 

Seridó, podem ser considerados como de “alta estimação”, já que são “mobilizadores”. 

Segundo Távola, uma rádio de alta estimação: 

usa estímulos sonoros permanentes; valoriza o caráter de urgência: aqui e 
agora, o fato e a notícia; há muito serviço e esporte; está próxima da 
comunidade; possui comunicadores individualizados; oferece momentos de 
humor e descontração; sempre que pode, personaliza o ouvinte; (...) estimula 
o sentimento de solidariedade e participação nos acontecimentos da 
comunidade; está próxima e valoriza a cultura popular e regional (citado por 
Ortriwano, 1985, p.30-31).

 No cotidiano caicoense, a prática de assistir as telenovelas durante e depois do jantar 

também é comum. Em alguns períodos do dia, é comum que a televisão fique ligada. Quando 

se questionou a quais programas televisivos os entrevistados assistiam, a maior parte deles 

respondeu espontaneamente que via diariamente as telenovelas da Rede Globo.  

                                                                                                                                            
como por ter impresso em seu nome a identidade espacial. Mais do que isso, representa uma manifestação da 
resistência regional, visto que, não obstante a difusão de novos gêneros musicais e as inovações nas 
telecomunicações, a audiência do programa é um sinal da vivacidade da cantoria como traço da cultura 
seridoense” (Morais, 2005, p. 325-326). 
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4.2 A Televisão e o cotidiano caicoense 

A TV faz parte da rotina das pessoas e é nessa rotina que cria seu espaço,
num processo que em parte mantém a ordem estabelecida e por outra parte
se destrói na própria repetição, criando o novo, o moderno, e exigindo o 
desvendar das contradições que estão encobertas nas relações diárias que se 
manifestam de vários modos: na arquitetura, na cidade, nas imagens
produzidas na e pela cidade (Alves, 1999, p.137). 

ados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE apontam para a presença de, pelo 

menos, um aparelho de televisão em cerca de 93% dos domicílios brasileiros 

situados em áreas urbanas e em mais de 87% quando se consideram também as zonas rurais 

(IBGE, 2004, s.p.). Em Caicó, a exemplo do contexto nacional, o aparelho de televisão 

tornou-se uma presença obrigatória nos lares (Tab. 3).

 D
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TABELA 3 

CAICÓ – NÚMERO DE APARELHOS DE TV POR RESIDÊNCIA (%) 

2004

Norte Sul Leste OesteNº de 

TV BP VP CS PB PN CB BI BN JX FD

Um 95 72 100 98 66 92 100 92 95 100

Dois 5 28 X 2 34 8 X 8 5 X

FONTE: Formulários aplicados junto à população caicoense no ano de 2004 
1. X - dado rigorosamente zero 
2. As siglas em negrito correspondem às denominações dos bairros, conforme nota 21, p.92. 

 Nos dez bairros21 em que se deu esse trabalho de pesquisa, constatou-se que as 

residências contam com a presença de pelo menos um aparelho. Destaca-se o elevado 

número de residências que possuem pelo menos um aparelho de TV no bairro Frei 

Damião, um dos mais carentes da cidade de Caicó (ver Apêndices B e C). A 

quantidade de aparelhos de televisão nas casas desse bairro chega a 100%. A maioria 

dos domicílios tem um aparelho de TV em cores, e uma parcela considerável possui 

antena parabólica - mesmo que em algumas residências, os aparelhos  sejam ainda de 

modelos antigos e estejam em estado precário de conservação. São as ofertas do 

mercado e o barateamento dos equipamentos que permitem a sua comercialização 

através de crediários prolongados, com várias prestações mensais. Concorre, também 

                                             
2 1 Identificação dos dez bairros estudados na pesquisa de campo, por meio de siglas: Boa Passagem: BP; Vila 

do Príncipe: VP; Conjunto Samanaú: CS; Paraíba: PB; Penedo: PN; Castelo Branco: CB; Itans: BI; Barra Nova: 
BN; João XXIII: JX; e Frei Damião: FD.
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para a existência dessa grande quantidade de aparelhos de TV em Caicó o fato de a 

televisão ter se tornado, na maioria dos casos, a única opção de lazer. 

 É pertinente afirmar que o fato de equipamentos de bem-estar familiar, como a 

televisão, terem-se tornado mais acessíveis à população de baixa renda, sobretudo 

pelos incentivos ao consumo proporcionados pelos crediários prolongados, não 

significa, que uma melhoria tenha ocorrido na situação sócioeconômica da população. 

A diversão e o lazer proporcionados pela Televisão são aspectos obviamente 

importantes, e as telenovelas, em particular, se destacam - a maioria dos caicoenses assistem 

as três telenovelas cotidianamente. A TV proporciona diversão, “relaxamento” e ocupação 

(ou, pelo menos, a “impressão de se estar ocupado”). A televisão também determina o que 

supostamente “se deseja”. Presentes na maior parte dos domicílios, a televisão leva, 

instantaneamente, discursos e imagens para dentro das casas, mantendo uma relação particular 

com o telespectador. Quando foi introduzida no país e, conseqüentemente, em Caicó, ela era 

“mágica”: 

Antes, a casa de Dorinha Piraca não ficava tão cheia. Com a chegada da televisão 
muitas pessoas aqui da rua iam para lá. Era um momento mágico, era novo, todo mundo 
queria saber o que era. A gente ficava assistindo sem falar com ninguém que estava na 
sala [...] (Maria do Socorro Silva22, Centro). 

Um estudo sobre a Televisão realizado no Brasil, intitulado Prime-time society

(Kottak, 1990), citado por Salzman (2001, p.251-252), evidenciou que, em diferentes períodos 

de contato com algumas comunidades - algumas urbanas, outras remotas -, A TV causou 

diferentes impressões: logo após sua chegada, no primeiro estágio, a novidade torna “o meio 

(o aparelho), e não a mensagem (conteúdo) o elemento hipnotizador”; o segundo estágio, que 

                                             
2 2 Caicó, 09 mar. 2005. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 94

dura de 10 a 15 anos, é um “período de máxima receptividade”: as pessoas aceitam, rejeitam, 

interpretam e reelaboram mensagens da TV”; “o terceiro estágio – durante o qual o impacto 

da TV parece ser menor – tem um legado sutil, embora poderoso”; “o quarto estágio 

compreende os efeitos cumulativos da TV sobre adultos locais que passaram suas vidas em 

uma sociedade impregnada pela Televisão e pelos padrões de comportamento e de cultura de 

massa que ela espalha” (Kottak, 1990 citado por Salzman, 2001, p.251). 

Os dados detalhados nesse extensivo estudo, na visão de Salzman (2001), apresentam a prova 

do relevante argumento geral de que os espectadores não são receptáculos passivos das 

mensagens veiculadas pela Televisão. Ao contrário, eles têm discernimento sobre o uso da 

televisão. Eles assistem à TV para validar crenças, desenvolver fantasias e buscar respostas 

para questões que o contexto local desencoraja ou condena. As pessoas usam a TV para 

aliviar frustrações, construir ou fortalecer imagens do ego, mapear processos e caminhos 

sociais e formular planos de vida ambiciosos. Às vezes, a interação entre espectador e 

aparelho conduz a planos irrealistas, falsas esperanças, desapontamentos e frustrações. Uma 

conclusão substantiva nesse caso é, por exemplo, a de que

O impacto da TV é parte altamente significativa de um processo mais geral 
de solidificação do urbanismo, nacionalismo e do Estado, com muitos 
aspectos que se reforçam mutuamente.  Os personagens de telenovelas 
tendem a pertencer à elite nacional, desfrutando da boa vida de riqueza, 
poder e lazer, encorajando a aceitação, em nível local, de mensagens 
externas. Habitantes dos centros urbanos buscam no mundo de telenovelas 
padrões e valores que influenciam eventualmente normas locais de prestígio. 
Mais e mais pessoas as emulam. Ao longo tempo, a TV brasileira 
gradualmente auxilia o processo de liberalização social (Kottak, 1990 citado 
por Salzman, 2001, p.252). 

Segundo Alves (1999), o sentar-se em frente à televisão já faz parte do cotidiano diário 

de milhares de pessoas.  A própria localização geográfica do aparelho, dentro da sala principal 

da casa, em meio à vida de todos, tornou-se algo esperado, previsto, desejado e que marca 

firmemente o dia-a-dia. No horário televisivo nobre, horário privilegiado ocupado pelas 
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telenovelas, o caicoense está “ligado na TV”. É exatamente isso que caracteriza o cotidiano 

do mundo contemporâneo: a repetição, a tendência à homogeneização (Lefebvre, 1991). 

Alves (1999) enfatiza que 

a TV nesse sentido tem contribuído muito para auxiliar na formação e 
manutenção de comportamentos, de um modo de vida, impingindo tantas 
imagens, cores, sons, numa velocidade tão alucinante quanto a própria vida 
nas grandes cidades; fica difícil olhar tudo com a devida atenção. Os fatos 
ficam desprovidos de qualquer significação, reduzindo-se a imagens que já 
são uma verdade construída, dada, que não se questiona. Em meio a profusão 
de imagens emitidas pela TV, acabamos por não ver (p.137). 

De segunda a sábado, a maior parte da população caicoense de todas as classes sociais 

acompanha e vivencia, basicamente no horário compreendido entre às seis horas da tarde e às 

dez horas da noite, os dramas das personagens que, durante alguns meses, passam a pertencer 

ao seu cotidiano. A telenovela é “um objeto necessariamente doméstico, e, mais do que isso, é 

uma história de famílias para famílias; é uma história de afetos que entra num espaço de afins 

e consangüíneos que é eminentemente afetivo” (Leal, 1995, p.113). Dessa forma, sua 

presença no cotidiano de algumas pessoas da cidade independe de estas assistirem 

diariamente ou não à telenovela.

 Ao longo de cada capítulo de uma determinada telenovela, através de cenas de caráter 

“espetacular”, no sentido dado por Debord (1997) - “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação entre pessoas mediatizadas por imagens” (p. 14) -, propagam-se 

apelos os mais diversificados, que tornam os telespectadores “fiéis consumidores”. É, pois 

através do “espetáculo” que as telenovelas têm conseguido desempenhar o seu papel, que, 

segundo Alves (1992) e Almeida (2003), se baseia na conquista do maior número possível de 

telespectadores para o consumo. 

 A telenovela lança apelos de consumo dos mais variados tipos, tornando o 

telespectador um eficiente consumidor. Vale a pena destacar o esforço, por exemplo, 
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do trabalho de Almeida (2003), que analisa a relação entre telenovela e formação de 

hábitos de consumo, e as ligações dos produtos divulgados com as construções do 

gênero. Almeida, ao fazer um estudo da recepção de uma telenovela da Rede Globo

em Montes Claros - MG, mostra que, na interação com a ficção, os telespectadores 

transformam-se em consumidores. Uma das suas conclusões é que as telenovelas 

preparam os telespectadores para que compreendam os anúncios e se tornem parte de 

uma sociedade de consumo. Elas realizam um processo de diálogo e reflexão do 

telespectador sobre suas próprias experiências afetivas, através do contato, dia a dia, 

com as narrativas.

 Nesse sentido, a televisão tem servido para reforçar o capitalismo apelando para 

“desejos” de consumo difundidos pelas telenovelas e incorporados pelo telespectador. 

“Como um semáfaro os sinais emitidos pela TV dão ordens. Só que ao invés de ‘pare’ 

ou ‘siga’, a ordem mais difundida é ‘consuma’: produtos, imagens, idéias, modos de 

vida, [...]” (Alves, 1995, p. 199).  Já Carlos (1999) diz: “a mídia produz um modo de 

vestir e de sentir dentro de determinada roupa; e até um modo de sentir ‘out’. O 

homem passa a ser visto, avaliado e respeitado a partir de uma aparência produzida” 

(p.21).  Ressaltando a influência televisiva no contexto sóciocultural, Penteado (1991, 

p. 20) exemplifica: 

No período em que ia ao ar a novela Dancing Days [10.07.78 a 21.01.79], 
alastrou-se em diferentes segmentos populacionais o uso de meias tipo 
soquete com listras coloridas e perpassadas de fios prateados ou dourados, 
como as utilizadas pelo ‘astros’ da novela. Tratou-se de uso indiscriminado, 
visto que mesmo em regiões bastante quentes, ou ainda em pleno verão, 
fazia-se uso delas. 
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A exemplo do que se tratou acima, temos o caso das garotas que entre 2001 e 

2002 desfilavam pelas ruas deste país “fantasiadas” de Jade23, trajando blusas, saias 

finas e usando anéis-pulseiras24. As roupas de Jade (Figs.08 e 09) foram referência 

para muitas grifes famosas e populares no Brasil. E mais: a dança do ventre praticada 

por Jade se “popularizou” de tal maneira na época em que a telenovela estava no ar, 

que as academias por todo o país se apressaram em inserir na sua programação aulas 

de dança do ventre.

08 09

 Figs. 08 e 09 - Além do mundo árabe: personagem Jade ditou a moda para muitos.
 Foto: Revista Note e anote, 03 mai 2002. 
 Fonte: Arquivo do autor.

2 3 Personagem feminina da telenovela O Clone, escrita por Glória Perez e levada ao ar no período de 
01.10.2001 a 15.06.2002,  na Rede Globo de Televisão, às oito horas.

2 4 Mais de 200 mil cópias dos anéis-pulseira usados por Jade (Giovanna Antonelli) em O Clone foram vendidas

(NARLOCH, Leandro. A voz do Brasil In: Super Interessante, junho de 2005, edição 214 , p.48-57). 
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 Ao ligar o aparelho de TV, o telespectador tem à sua disposição uma diversidade de 

programas de vários gêneros, como, telenovelas, telejornais, programas de auditório, filmes, 

entre outros. Constatou-se, no entanto, que apesar desse elenco bastante diversificado de 

programas, os caicoenses ainda têm na telenovela o seu programa favorito (Tab.4). 

TABELA 4 

CAICÓ – GÊNERO DE PROGRAMA A QUE A POPULAÇÃO MAIS ASSISTE

2004 – (%) 

Norte Sul Leste OesteGênero do 

Programa BP VP CS PB PN CB BI BN JX FD

Telenovela 67 55 80 75 33 60 65 70 85 90

Telejornal 33 30 5 10 42 40 15 27 5 X

Filme X 10 15 10 17 X 20 3 X X

Auditório X X X X X X X X 10 10

Humor X X X X 4 X X X X X

Variedade X X X X X X X X X X

Educativo X 5 X 5 4 X X X X X

Outros X X X X X X X X X X

FONTE: Formulários aplicados junto à população caicoense no ano de 2004 
1. X - dado rigorosamente zero 
2. As siglas em negrito correspondem às denominações dos bairros, conforme nota 21, p.92. 

 As telenovelas da Rede Globo se destacam particularmente, como as favoritas em 

todas as zonas da cidade. Os habitantes da zona oeste são os que mais assistem às telenovelas, 
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chegando a preferência a 85% no bairro João XXIII, 70% no Barra Nova e 90% no Frei 

Damião. Este último apresentou o índice mais elevado, em relação a todos os outros bairros 

que tiveram destaque. É marcante também a atenção dada às telenovelas nos bairros da zona 

norte, com variáveis de 55% de preferência no Conjunto Vila do Príncipe e 80% no Conjunto 

Samanaú. Na zona sul, o bairro Paraíba apresentou um índice bastante elevado, (75%), em 

relação aos outros programas a que a população assistia. Entre os bairros da zona leste, o Itans 

apresentou o percentual mais elevado (65%) e o bairro Penedo o percentual menos elevado 

(33%), em relação a todos os bairros da amostragem. Mas, mesmo assim, a porcentagem do 

Penedo é considerada grande, já que os moradores possuem várias opções além da telenovela. 

Vale enfatizar que o Penedo é considerado um dos bairros nobres da cidade (ver Apêndices B 

e C).  Percebeu-se, durante a pesquisa de campo, que seus moradores consumiam outras 

mídias, como jornal, revistas (semanais e mensais), computador (com acesso a internet) e 

costumavam alugar semanalmente fitas de vídeo e de DVD de filmes, a que assistiam com a 

família. Acrescentam-se também a esses aparatos outras atividades de lazer, sobretudo nos 

fins-de-semana, como a freqüência a clubes, balneários, pequenas viagens, prática de 

esportes, leitura, audição de música, video game, internet e freqüência ao Centro Cultural 

Adjuto Dias, quando este tem em sua programação peças de teatro ou outras atividades 

artísticas. Depois do telejornal, os outros programas a que os moradores do Penedo assistem 

com freqüência são as telenovelas (33%) e os filmes (17%). Os telejornais, por exemplo, são 

os preferidos na zona leste, destacando-se o bairro Penedo (42%), o Castelo Branco (40%) e o 

conjunto Itans (15%). Os moradores da zona oeste da cidade são os que menos assistem aos 

telejornais, destacando-se o João XXIII com 5%.  

 Por meio desses dados, pode-se constatar que as telenovelas predominam em termos 

de audiência. A influência da telenovela, por outro lado, se constata nas atividades cotidianas 

dos habitantes da cidade. Através do contato com o mundo da ficção representado pela 
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telenovela os moradores de Caicó são influenciados por diversos padrões morais e estéticos, 

influência que se dá no gosto musical, no vestir, na difusão de valores e crenças, na 

alimentação de mitos, entre outros. Isso pode ser efetivamente percebido em alguns destes 

depoimentos de caicoenses: 

Eu adoro as novelas. O Paco e a Preta [referência à novela] vão ter que terminar juntos. 
Todos os dias eu acompanho as novelas, elas ajudam muito a mim no dia-a-dia. É uma 
obrigação, todos os dias eu assisto, é o meu lazer (Maria de Fátima da Silva25, bairro Frei 
Damião). 

Laços de Família. Como essa novela foi boa [...] ela mobilizou a gente. Eu adorei as 
cenas de Camila. Eu sofria com ela (Nísia Alves dos Santos26, bairro Penedo). 

Ah, eu não sou tão fanática por novela, prefiro um jornal, um informativo, um livro, 
alugar um vídeo e assistir [...] mas Laços de Família foi muito boa: tratou os problemas 
sociais muito bem. Mas não adianta negar, elas são boas, nos prendem dentro de casa, 
eu sempre estou vendo uma (Neci Dantas de Medeiros27, bairro Penedo). 

Rapaz, eu confesso a você que às novelas todo mundo aqui no João XXIII assiste. É só 
você vir observar. Olhe, quando chega a boca da noite, as televisões já estão ligadas. Eu 
mesmo não perco, é uma diversão, elas falam a verdade do nosso dia-a-dia (José Felício 
dos Santos28, bairro João XXIII).

 Marinês Alves, residente no bairro Frei Damião “adora” ver telenovelas e estava muito 

satisfeita com a aquisição de um novo aparelho de TV para sua casa. Ela não tinha aparelho 

próprio, apenas uma TV portátil preto-e-branco emprestada de um parente. Quando Luzia 

Maria, sua vizinha, abriu um crediário para que ela comprasse seu aparelho de TV, Marinês 

ficou muito satisfeita. Ela trabalha no lixão próximo ao bairro e não possui renda fixa, sendo, 

por isso, impossibilitada de abrir um crediário nas lojas da cidade. Marinês preferiu comprar a 

televisão sozinha, com o seu dinheiro, e não com auxílio do marido, para que o aparelho fosse 

“só sua”. Ela contou que uma vez brigou com o marido, e ele, para se vingar, vendeu a 

                                             
2 5 Caicó, 09 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
2 6 Caicó, 17 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
2 7 Caicó, 17 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
2 8 Caicó, 09 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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televisão que eles tinham em casa. Agora, a televisão sendo dela, ele não poderia fazer o 

mesmo. 

Nem pensar. Todo dia eu acompanho as minhas novelas. Eu agora estou de TV nova [...] 
É, eu resolvi comprar uma na conta da minha vizinha, e estou pagando as prestações 
direitinho, no mês que eu me aperto eu completo a prestação com o dinheiro do Fome 
Zero que meu filho recebe, depois que apareceu esse dinheiro do governo, melhorou [...]. 
A novela é minha companheira de todas as noites, elas falam da vida da gente, ave 
Maria! teve aquela de Camila [Laços de Família] todo mundo quis ir ao Hemocentro 
doar sangue [...] (Marinês Alves de F. Silva29, bairro Frei Damião). 

Outro depoimento interessante é o de Maria da Paz, residente no bairro Barra Nova. 

Para essa senhora, a telenovela extrapola o aparelho de TV e repercute no seu cotidiano, na 

medida da necessidade que ela demonstra ao ter acompanhado qualquer, ou todos os 

comentários e críticas sobre as telenovelas nos jornais, nas revistas semanais, no rádio e na 

própria televisão. Comentários, referências a personagens, maneirismos lingüísticos, etc. estão 

em toda parte e se impõem como temas e “formatando” as conversas do cotidiano. Em Caicó, 

por exemplo, todas as emissoras de rádio divulgam diariamente os resumos das telenovelas da 

Rede Globo. Veja o relato dessa caicoense. 

Mulheres Apaixonadas foi uma novela que envolveu toda minha família. Eu era fanática: 
comprava jornal no domingo para acompanhar os resumos, às vezes acompanhava esses 
resumos pelo rádio, e o que eu mais gostava era comentar o que estava acontecendo 
todos os dias na novela. Como eu sou muito ansiosa com as coisas, eu, minha filha e 
minha vizinha e minhas colegas de trabalho debatíamos sobre o que tinha passado e o 
que provavelmente iria passar. Eu adoro comentar com os outros o que eu assisto nas 
novelas (Maria da Paz e Silva30, bairro Barra Nova). 

Para Maria da Paz, tão importante quanto o ritual de assistir diariamente ao capítulo da 

telenovela e acompanhar a trama eram os comentários motivados a partir desta e que serviam 

                                             
2 9 Caicó, 09 ago. 2004. Entrevista através de gravação concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 1 fita 

cassete.
3 0 Caicó, 21 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 102

de “assunto” no convívio social.  Na realidade, comentários sobre a telenovela tornam-se um 

ritual que ocupa socialmente familiares, amigos, vizinhos, em casa e no trabalho. 

Especulações sobre o caráter e as ações das personagens parecem ser os principais temas.  

Essa rede de comentários cotidianos constitui a base da audiência da novela 
e propicia que os telespectadores sintetizem experiências públicas e 
privadas. Em suas conversas sobre novela, as pessoas expressam 
divergências e convergências de opinião sobre ações de personagens e 
desdobramentos de histórias. Suas posições individuais se relacionam com 
outros conflitos e alianças vividos em seus dramas privados (Hamburger, 
2002, p.482-483). 

Maria Floripes (Fig.10), residente no bairro João XXIII assiste à televisão diariamente, 

e seu programa favorito são as telenovelas na Rede Globo – apesar de por ocasião da 

entrevista de campo, ela ter apontado os programas religiosos, e principalmente alguns 

programas no rádio como seus favoritos.  

Eu gosto muito da TV, dos artistas, das novelas, mas o rádio mostra mais o dia-a-dia da 
gente.  Olhe, eu gosto da Rádio Rural, porque passa o programa de F. Gomes e a gente 
sabe o que acontece aqui em Caicó e na região, mas a TV também é boa, principalmente 
a novela da tarde [Vale a Pena Ver de Novo] e a das seis, pois só passa coisa sadia, 
coisa da idade da gente que é idoso (Maria Floripes de Medeiros31, bairro João XXIII).

Para Maria Floripes, o rádio é sua melhor companhia, embora tenha confessado que 

“adora” assistir às telenovelas, inclusive fez questão, durante a entrevista, de mostrar várias 

revistas de resumos das telenovelas e fotos de artistas. No seu depoimento ela recorda com 

saudade o tempo em que ficava imaginando as personagens, os diálogos, as paisagens 

descritas pelos autores do rádio. Em outros termos, pode-se ressaltar que de uma certa forma 

essas considerações da entrevistada demonstram que talvez a televisão (e sua forma 

                                             
3 1 Caicó, 20 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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imagética) reduz o “espaço da imaginação” ao contrário do rádio, que estimula a imaginação

na medida em que as imagens criadas são mentais e por conseguintes livres das amarras do 

olhar e do visual. 

Fig. 10 – Maria Floripes (à esquerda) e sua irmã (à direita) próximas ao “altar
doméstico”. Foto: Márcio Roberto, 2004. Fonte: Arquivo do autor

Durante a pesquisa de campo, solicitou-se aos entrevistados que opinassem sobre as 

telenovelas enquanto programa. Dentre as variáveis destacam-se: as telenovelas como um 

momento de lazer e diversão; as telenovelas como uma forma de cultura; e a trama não 

contribui com nada para cultura da sociedade (Tab. 5) 
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TABELA 5 

CAICÓ – A REPRESENTAÇÃO DAS TELENOVELAS DE ACORDO COM A 

POPULAÇÃO - 2004 (%) 

Norte Sul Leste Oeste
Telenovelas

BP VP CS PB PN CB BI BN JX FD

Lazer/diversão 89 66 43 71 55 44 64 51 91 100

Uma forma de 

cultura

6 34 57 29 45 56 34 46 9 X

Não trazem 

nada de 

cultura

5 X X X X X X 3 X X

FONTE: Formulários aplicados junto à população caicoense no ano de 2004 
1. X - dado rigorosamente zero 
2. As siglas em negrito correspondem às denominações dos bairros, conforme nota 21, p.92. 

 Em relação à opinião dos caicoenses sobre as telenovelas, a variável que mais se 

destacou foi a telenovela como “lazer e diversão” para a família. Os bairros que alcançaram 

os maiores índices nesse posicionamento foi o Boa Passagem (89%), o João XXIII (91%) e o 

Frei Damião (100%). A justificativa, dada pelos entrevistados, está relacionada diretamente 

ao fato de a cidade não dispor de muitas opções de lazer.  

Assistir TV e as novelas aqui em Caicó não é novidade. É o único lazer das pessoas [...] 
apesar de que, aqui todos os finais de semana tem festas com bandas de forró [...] A 
gente ainda não tem cinema, quase não tem opção [...] Então todos ficam em casa se 
divertindo com as novelas (Magna Maria da Silva32, bairro Barra Nova). 

                                             
3 2 Caicó, 24 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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O lazer e a diversão preferida de Ana Gersonete, residente no bairro Paraíba é assistir 

à televisão e, principalmente, às telenovelas. Diariamente, ela acompanha as tramas preferidas 

perdendo um capítulo apenas quando há um evento especial. “Apaixonada” por telenovelas, 

as assiste em silêncio, não permite interrupções (nem mesmo atende o telefone), e só permite 

comentários e conversas na hora do intervalo comercial. Ana Gersonete é, sem dúvida, do 

universo pesquisado, uma das telespectadoras mais assíduas. Enquanto uma parcela 

considerável de telespectadores acompanha uma ou duas tramas, e não se preocupa em perder 

alguns capítulos, Gersonete acompanha todas as telenovelas – a reprise de Vale a Pena Ver de 

Novo, Malhação, a telenovela das seis, a das sete e, principalmente, a das oito.  

 A telenovela “das sete” da Rede Globo, em particular, por ter linguagem e temática 

voltada ao público adolescente, não costuma atrair a atenção de Ana Gersonete, apesar de que, 

no momento da pesquisa de campo, a telenovela Da Cor do Pecado (2004) também foi 

incluída por ela na lista de sua preferência. 

 Com relação aos caicoenses que consideram as telenovelas “uma forma de cultura” 

destacam-se os dos bairros Penedo (45%), Barra Nova (46%), Castelo Branco (56%) e 

Samanaú (57%): 

Eu considero as novelas uma forma de cultura. Elas já transmitiram muito a nossa 
história, os escravos, a reforma agrária, os problemas familiares e sociais, a corrupção 
dos políticos... Elas são muito boas, são sim culturais (Maria da Glória Araújo33, bairro 
Castelo Branco). 

Os únicos bairros em que os entrevistados afirmaram que as telenovelas “não trazem 

nada de cultura” foram o Barra Nova (3%) e o Boa Passagem (5%): 

                                             
3 3 Caicó, 02 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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As novelas, na minha opinião, é uma forma de passar o tempo; eu não as considero uma 
forma de cultura (Edineide Pereira da Silva34, bairro Samanaú). 

Contudo, sendo para alguns apenas lazer e diversão, ou para outros uma forma 

cultural, fato é que as personagens das telenovelas, suas falas, etc., incorporam-se no dia-a-dia 

de Caicó.  Algumas tramas são responsáveis pelo lançamento de diversos modismos, 

modificações de comportamento, hábitos, formas de vestir, etc., que são materializados na 

vida “real”.

Em Caicó, realiza-se anualmente uma grande festa, a festa de Sant’Ana35,

padroeira da cidade e da diocese. Esse evento sócio-religioso é realizado no mês de 

julho e é conhecido em todo o território potiguar. Durante os dez dias de festividades 

durante os quais se realizam - novenas, missas, procissões, feira de artesanato, shows, 

entre outras atividades, o espaço da cidade e o cotidiano do caicoense alteram-se.   

Na Festa de Sant’Ana do ano de 2002, a garota que não estivesse desfilando 

na Praça Senador Dinarte de Medeiros Mariz (Praça do Coreto) com roupas e 

acessórios de Jade seria considerada “anormal”. Era imperativo usar bata, saia 

pontuda, blusa fina. O estilo permanecia o mesmo nas várias peças de roupa 

necessárias para os dez dias de festa. Numa enquete informal feita em algumas lojas 

localizadas na área central da cidade, uma vendedora da Rua Olegário Vale disse que, 

no início do ano de 2002, as roupas do estilo da personagem Jade (Giovanna 

Antonelli), como batas e blusas finas, foram as mais procuradas pelas clientes e 

conseqüentemente as mais vendidas da loja. No mês de julho de 2002, com a 

                                             
3 4 Caicó, 07 jul. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
3 5 Para mais informações, sobre a festa de Sant’Ana da cidade de Caicó, consultar: NASCIMENTO NETO, 

Luiz Eduardo do. Território das festas religiosas no Seridó potiguar. 2005. Dissertação (Mestrado em 
Geografia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2005.
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proximidade dos dias da festa, houve maior procura desse estilo de roupa: “Quem foi 

para a festa estava vestida com as roupas de Jade, e também com os anéis-pulseira” 

(Maria das Dores Alves, vendedora). Outra vendedora da mesma loja (Ana Paula 

Macedo) fez questão de enfatizar que a moda que as telenovelas ditam são um sucesso 

absoluto de vendas. Afirmou que, em 2004 as saias de Darlene (Deborah Secco), 

personagem da telenovela Celebridade foram bastante comercializadas (anotações de 

campo, 16 jun 2004). 

Em outra enquete, realizada com uma camelô, que trabalha comercializando 

bijuterias na Avenida Seridó, Muriely Aline de Medeiros, esta afirmou que os anéis-

pulseira, colares e outros acessórios que lembravam a personagem de Giovanna 

Antonelli foram campeões em vendas nos anos de 2002 e 2003. Segundo a vendedora, 

o que vendia em maior quantidade eram os anéis-pulseira e, quando a telenovela O

Clone deixou de ser exibida, as vendas permaneceram. Além do mais, foram também 

comercializados em grande escala pelos camelôs da cidade CDs (piratas) da trilha 

sonora da referida telenovela (anotações de campo, 16 jun 2004).  

 Outro exemplo tem relação com o tema tratado pela telenovela Laços de Família

(2000). De acordo com o Dicionário da Rede Globo (2003), as imagens em que a personagem 

Camila tinha a cabeça raspada, em conseqüência do tratamento de leucemia, foram também 

usadas numa campanha da emissora sobre doação de medula.  “O Instituto Nacional do 

Câncer, que registrava uma média de dez cadastramentos por mês, recebeu 149 novos 

cadastramentos nas semanas que se seguiram ao término da novela” (2003, p.278).  

 O número de doadores de sangue no Hemocentro de Caicó aumentou 

consideravelmente nos anos de 2000 e 2001, destacando-se principalmente os meses de 
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Interessante é que, após o término de Laços de Família, o número de doadores 

continuou a aumentar.  Para a responsável pela administração do Hemocentro de Caicó, a Sra. 

Fátima Santos, esse fato deveu-se à intensificação do número de palestras sobre a doação de 

sangue e à distribuição de planfetos, sobretudo em escolas públicas e particulares espalhadas 

em todas as áreas da cidade, que aconteceu a partir da telenovela. Aproveitando a 

oportunidade, o Hemocentro local pretendia realizar coletas volantes, mas o setor não possuía, 

na época, estrutura para tal feito. Tudo isso demonstra o forte poder de influência e 

mobilização que um programa televisivo, como a telenovela, exerce. Assim, Caicó, tanto 

quanto o “Leblon36”, mobilizou-se para doar sangue. Marcondes Filho (1994) explica: 

A telenovela faz parte, domina, preenche o cotidiano das pessoas, e na 
maioria dos casos, de forma mais rica, mais densa e emocionante do que a 
própria vida. A imediaticidade deve-se ao fato de ela estar assim ‘colada’ ao 
cotidiano de cada um e substituir um convívio social que por uma série de 
fatores já não se dá mais, mas, principalmente, por entrar para esse convívio 
através de um componente de familiaridade. É essa familiaridade do dia-dia 
telenovelístico que garante e facilita a aceitação das pessoas. Mas a 
familiaridade em termos narrativos também está no fato de a narrativa não 
introduzir uma subversão muito flagrante na cotidianidade; de ela ser 
exatamente adorada por voltar sempre a modelos básicos, costumeiros e já 
digerido dos receptores. O incômodo de um filme, de um livro, de uma peça 
de teatro está exatamente na sua capacidade de nos deixar inseguros, de 
despertar nossos fantasmas adormecidos (p.45). 

Conforme o que já foi discutido no primeiro capítulo, vive-se atualmente um 

momento de profundas transformações nas relações econômicas, sociais e culturais. Avanços 

tecnológicos são percebidos em diferentes áreas, especialmente na comunicação, e acabam 

penetrando em todas as esferas da vida, repercutindo também no modo de compartilhar 

experiências. O uso social da TV altera de certa forma, os contornos da sociabilidade 

contemporânea, uma vez que ela conseguiu atualizar e reconfigurar algumas práticas e 

                                             
3 6 Bairro da zona Sul do Rio de Janeiro, onde se passa a história da telenovela Laços de Família.
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vivências. Dito de outra maneira, as novas formas de sociabilidade, por um lado, resultam das 

novas práticas, das novas linguagens, como o reordenamento do tempo e do espaço pelos 

meios de comunicação e, por outro lado, são marcadas por aquilo que alguns teóricos, como 

Maffesoli (1995), descrevem como prazer de “estar-junto”, sem maiores preocupações com os 

desdobramentos ou conseqüências desse momento.  

Segundo Maffesoli (1999), o “estar-junto” é “uma lógica que não seria mais 

finalizada, direcionada para o longínquo, mas, ao contrário, centrada no cotidiano [...] uma 

estrutura do ‘doméstico’ de certo modo” (p. 52). De acordo com Maffesoli (1995), o homem 

está vivenciando um momento complexo e paradigmático, o querer “estar-junto”, reunir-se 

em tribos e viver o momento. E é exatamente isso que as telenovelas têm possibilitado. Um 

dos indícios que levam à confirmação dessa idéia são os telespectadores que acompanham 

cotidianamente a ficção com a intenção de reconhecer-se, de ver-se, de fazer parte da trama, 

muitas vezes confundindo, imaginariamente o cotidiano ficcional com o cotidiano real, como 

já foi evidenciado no capítulo anterior.

Maffesoli (1995) nota que, nessa integração, há uma “vibração” referente ao 

imaginário ou ao ato de “vibrar” com o outro em torno de alguma coisa em comum. A 

informação que alimenta e a comunicação que viabiliza tanto a criação quanto a continuidade 

do imaginário são vistas pelo autor como um modus vivendi característico da 

contemporaneidade, uma vez que ambas manifestam o desejo de estar com o outro, de 

participação, de intervenção e de troca.

Se o sentar na calçada “foi” um costume local, hoje as telenovelas são instrumentos 

onipresentes na vida diária das pessoas, fazem parte do espaço doméstico do caicoense, nele 

intervêm e constituem-se no modus vivendi explicitado por Maffesoli.  Tanto que a antiga 

“coisa em comum” - a prática de sentar nas calçadas - cede lugar a uma prática distinta: 
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assistir à ficção, sentar no sofá, em frente à televisão, disposta em seu “altar doméstico” 

(Hamburger, 2002), é hoje a prática comum da população. 

Carlos (1997) já percebera esse fenômeno, em relação ao cotidiano da metrópole 

paulista, embora o fato de o paulista não sentar mais na calçada esteja relacionado, mais 

efetivamente, a outras causalidades urbanas, como, por exemplo, os elevados índices de 

violência: “As cadeiras nas calçadas desaparecem e a TV substitui as relações de vizinhança, 

enquanto os videogames tiram as crianças das ruas, cada vez mais perigosas da grande cidade, 

isolando-as das outras” (p.210).

O que fez, na verdade, o caicoense “deixar a calçada” para “ficar dentro de casa”, no 

entanto, foi mesmo o surgimento de elementos como a televisão (primeiramente), o 

computador, a internet, o DVD, etc. Dantas (1996), em seu trabalho intitulado Retalhos da 

cidade: revisitando Caicó, discute sobre esse fato através das lembranças de Maria das Dores, 

acerca da cidade de Caicó na década de 60. Diz essa autora: “A conversa na calçada não 

existe mais porque o espaço mais significativo agora é a sala, pois é lá que está a televisão” 

(p.82). A funcionária pública Ana Cesária de Oliveira complementa: 

Eu acho que a TV, e principalmente as novelas, são mais do que relógios, pois elas 
organizam o tempo da gente. Calçada? Eu não sei mais qual é a conversa da vizinhança. 
A TV nos prendeu dentro de casa.  Eu digo a você, meu filho, que as novelas é que 
programam a vida da gente. É tão verdade que à noite ninguém se senta mais na calçada 
para conversar e muito menos a família se reúne para jantar na mesa, pois só meu 
marido que fica lá; os outros, meus filhos, ficam assistindo Malhação, Da Cor do 
Pecado, Ave Maria. Eu adoro Preta de Souza e Paco [...] Aí, todos ficam com os pratos 
aqui na sala. Apenas no almoço que a família se reúne, pois nesse horário não tem 
novela, e sim o Programa de F. Gomes [Cidade Alerta, Rádio Rural AM] [...] (Ana 
Cesária de Oliveira37, bairro Barra Nova). 

                                             
3 7 Caicó, 21 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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No depoimento acima, é evidente que o horário de determinados programas passa a 

determinar o modo como as pessoas organizam o fluxo temporal de suas atividades, seja de 

dia, à tarde, ou à noite. Outros depoimentos apontam ainda para o fato de que muitos 

caicoenses deixam de realizar atividades ou de comparecer a compromissos devido às 

telenovelas e que, em alguns casos, o horário das telenovelas passa a determinar o horário e o 

ritmo do trabalho diário: 

Durante as novelas eu não faço nenhuma tarefa de casa; só depois ou no outro dia de 
manhã. Na festa junina da escola da minha filha eu pedi que meu filho fosse com ela 
porque eu não queria perder a novela (Francisca Mariz Dantas38, bairro João XXIII). 

Eu já deixei de fazer os afazeres domésticos por causa do Rei do Gado. Eu não perdi 
nenhum dia (Ana Santana de Andrade39, bairro Itans). 

Faz tempo que aqui em casa a família não janta unida, e isso foi por conta de Malhação 
e das outras novelas. É incrível: quando começa Malhação os meus dois filhos ficam de 
olhos grudados na TV, aí depois vem Cabocla, Da Cor do Pecado, tem dia que nem um 
jornal eu posso assistir (Ana Lúcia Bezerra40, Conjunto Vila do Príncipe).

Eu já deixei de fazer muitas coisas por causa das novelas. Eu tinha até raiva que minhas 
amigas viessem me visitar no horário que elas passam, porque nós conversamos muito e 
às vezes acabava atrapalhando. Eu sou bordadeira, e quando eu estou com muito serviço 
eu trabalho com um olho na máquina e o outro na TV, assistindo minhas novelas. É eu 
bordando e acompanhando as novelas (Maria das Neves Lucena41, bairro Barra Nova).  
(ênfases minhas). 

Ah!, na época do Clone eu não trocava minha novela por motivo nenhum, nem pela festa 
de Sant’Ana (Maria de Lourdes Patrocínio42, bairro Boa Passagem).  

Não tinha quem me tirasse de frente da TV quando eu assistia Laços de Família. Eu até 
já deixei de ir para uma novena da festa de Sant’Ana por causa das novelas. A TV é 
marcante aqui em casa. Todas as noites quando começa o Jornal Nacional eu coloco 
meus filhos para dormir [...] Aí, depois eu assisto a novela das oito.  (Maria Edilza de 
Medeiros43, bairro Boa Passagem) (ênfases minhas). 

Novela é mesmo um vício. Quando a gente começa a assistir o primeiro capítulo, vai até 
o último. Aí, eu já disse tudo: fica em primeiro lugar a novela. Eu nem lembro mais das 
coisas que eu já deixei de fazer por conta de Celebridade, entre tantas outras novelas. Eu 

                                             
3 8 Caicó, 22 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
3 9 Caicó, 11 jun. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 0 Caicó, 22 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito
4 1 Caicó, 23 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 2 Caicó, 25 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 3 Caicó, 25 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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assisto novela porque ela é minha companhia. É a minha única companhia de todos os 
dias. (Jalmira Maria da Silva44, Boa Passagem) (ênfases minhas). 

Já deixei de arrumar a casa, de lavar os pratos, até de comer; de sair para algum lugar, 
festa. Quando meu irmão morava aqui as brigas eram grandes, pois ele queria assistir 
jogo, o Cidade Alerta, e eu só gosto de novelas (Petrúcia Soares de Sousa45, bairro João 
XXIII) (ênfases minhas). 

Quando Por Amor passou para a tarde [reprise do Vale a Pena ver do Novo] eu desisti 
de fazer o curso de informática (Janete de Oliveira da Silva46, bairro Paraíba). 

O horário das novelas aqui na minha casa é sagrado. Aí todos devem ficar calados, sem 
falar nada. Eu já disse às minhas amigas: deixem de ligar pra mim no horário da novela 
das oito, pois tem umas que conversa demais e acaba me atrapalhando. Eu também não 
gosto de visitas na hora das novelas [...] eu sou apaixonada por elas (Ana Gersonete de 
Araújo47, bairro Paraíba). 

As telenovelas “das seis” e “das sete”, por exemplo, que coincidem geralmente com o 

horário do jantar, determinam a hora da refeição noturna para a grande parcela da população, 

e esta, por sua vez, executa uma atividade “grupal” diária, que é sentar em frente ao televisor. 

A cozinha é hoje também pouco utilizada enquanto “copa” ou espaço para a refeição pelo 

mesmo motivo. As passagens acima mostram também que encontros devem ser marcados 

para antes ou depois das telenovelas: visitas no horário das telenovelas são incômodas. Isto é, 

hábitos sociais em Caicó são modificados e/ou re-estruturados a partir da programação da 

televisão. Prática comum aos caicoenses é manter a TV ligada todo o tempo “como 

companhia”, ou deixar que a hora de dormir das crianças seja anunciada pelo tema de abertura 

do telejornal preferido assim como o horário do jantar é estabelecido em função do horário da 

telenovela.

                                             
4 4 Caicó, 25 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 5 Caicó, 21 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 6 Caicó, 20 jun. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
4 7 Caicó, 20 jun. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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 Vale ressaltar, todavia, que o hábito de conversar na calçada em Caicó, embora tenha 

sido transformado, ainda permanece em alguns espaços. O depoimento que segue demonstra 

tal fato: 

É bem verdade que a TV prendeu a gente dentro de casa. Mas ainda tem pessoas aqui em 
casa que não deixaram de jeito nenhum de conversar à noite nas calçadas. Aqui na Boa 
Passagem, na rua Getúlio Vargas, ainda tem muita gente que gosta de ficar nas calçadas 
[...] Na boca da noite já tem gente sentada, conversando com os vizinhos (Maria do 
Rosário Alves48, bairro Boa Passagem).  

De acordo com Berger e Luckmann (1999), 

toda atividade humana está sujeita ao hábito. Qualquer ação freqüentemente 
repetida torna-se moldada em um padrão, que pode em seguida ser 
reproduzido com economia de esforço e que, o fato é apreendido pelo 
executante como tal padrão. O hábito implica, além disso, que a ação em 
questão pode ser novamente executada no futuro da mesma maneira e com o 
mesmo esforço [...] (p.77). 

Em Caicó, embora as inovações da técnica não tragam a anulação completa das formas 

de sociabilidade tradicionais, atualizam e reconfiguram certas práticas e vivências. Reclusos 

em suas residências, assistindo às telenovelas, os caicoenses, apesar de saberem que elas são 

obras de ficção, se envolvem na ficção de tal forma que passam a senti-la como um mundo 

verdadeiro, “real”. A força das telenovelas reside nessa capacidade de romper a fronteira entre 

a vida real, cotidiana, repetitiva, e a fantasia, o sonho, um mundo idealizado. Por isso a 

telenovela funciona como um padrão, um modelo de vida. “Como num jogo, ao receptor é 

oferecida a possibilidade de entrar na ‘rede imaginária’ pelo investimento dos seus 

mecanismos de projeção e de identificação com aquilo que se dá como ‘objeto ofertado’” 

(Fausto Neto, 1995, p.200). 

                                             
4 8 Caicó, 26 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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4.3 A realidade e a ficção como mediadores na construção do espaço em Caicó 

or Amor (1997) telenovela de Manoel Carlos reprisada em 2002 no Vale a Pena 

Ver de Novo, é uma história romântica sobre o amor e os sacrifícios que uma

mãe é capaz de fazer pelos filhos. Helena (Regina Duarte) e Maria Eduarda (Gabriela Duarte), 

mãe e filha, engravidam e os filhos nascem no mesmo dia. Embora jovem, Maria Eduarda tem

complicações sérias no parto e não poderá mais ter filhos. O seu o bebê morre. Sabendo do 

problema da filha, Helena, com a ajuda do médico César (Marcelo Serrado), põe seu próprio 

filho no lugar do bebê morto. Nem mesmo o marido de Helena, Atílio (Antônio Fagundes), 

conhece a verdade e sofre com a suposta perda do seu filho. Eduarda cuida do irmão pensando 

ser o filho, e só passa a conhecer a verdade no final da trama.

P

Tendo como principal cenário o bairro do Leblon, na zona sul carioca, Laços de 

Família (2000), reprisada em 2005, no Vale a Pena Ver de Novo, do mesmo autor, é 

desenvolvida a partir de situações cotidianas e domésticas, apontando para a complexidade

das relações amorosas e familiares, sobretudo entre pais e filhos. Helena (Vera Fischer) se 

apaixona por Edu (Reynaldo Gianecchini), rapaz vinte anos mais novo que ela e recém-

formado em Medicina. Com o tempo, Helena percebe o envolvimento entre Edu e sua filha 

Camila (Carolina Dieckmann) e decide terminar o namoro com o rapaz, deixando o caminho

livre para a filha. Os dois jovens se apaixonam e Camila engravida. Já casada com Edu, ela 

descobre que tem leucemia. A doença de Camila revela o conflito vivido por Helena, que 

escondeu da filha a verdadeira identidade do pai, Pedro (José Mayer). Helena se vê obrigada a 

contar a verdade quando Camila precisa ser submetida a um transplante de medula, que, em

princípio, deveria ser doada pelo irmão Fred (Luigi Baricelli), mas, como eles não são filhos

do mesmo pai, Fred não pode ser o doador. O ápice da trama acontece quando Helena decide 

engravidar para gerar um doador de medula para a filha. 
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 Esses resumos servem para introduzir um novo aspecto ao sucesso do programa 

televisivo a que vários habitantes da cidade de Caicó mais assistem, que é a telenovela das 

oito horas da Rede Globo: o romance. A idéia central de ambas as telenovelas é o sacrifício da 

mãe pela filha, tema caro a Manoel Carlos, que já havia explorado essa mesma situação em 

História de Amor (1995). Em Laços de Família, Helena se sacrifica duas vezes por Camila: 

primeiro, ao se afastar de Edu; depois, quando se apaixona por Miguel (Tony Ramos) e abre 

mão do amor para ter um filho com Pedro e salvar a vida da filha. 

A caicoense Somara Pereira tem 26 anos de idade, possui o ensino médio e reside no 

centro da cidade de Caicó. Em 2004, quando entrevistada, afirmou que tinha o costume de 

passar o dia em casa assistindo a TV, já que não estudava e não trabalhava. Somara 

“começou” a assistir a telenovelas em 1987, aos nove anos de idade, época em que estava 

sendo transmitida Sassaricando. Depois, Somara (Figs. 11 e 12) começou a acompanhar 

quase todas as tramas da Rede Globo. Entre as suas lembranças das telenovelas a que assistira 

posteriormente a Sassaricando, cita: Fera Radical, Vale Tudo, Bebê a Bordo, Que Rei Sou 

Eu?, Vamp, Tieta, Top Model, Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma, Por Amor, Laços de 

Família, Mulheres Apaixonadas, etc. “Eu já assisti várias novelas. Por Amor e Laços de 

Família, eu não tenho dúvidas, foram as melhores novelas da minha vida. Eu amo essas 

novelas. Eu adorava tudo: a história, os artistas, o tema, eu não perdia nenhum dia” (Somara 

Pereira de Araújo49, Centro).

                                             
4 9 Caicó, 14 mar. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 117

11

     12

Fig 11: Somara Pereira assistindoTV, 2004; fig. 12. Somara Pereira exibindo suas revistas sobre as telenovelas.
Fotos: Márcio Roberto; fonte: Arquivo do autor

A figura de Somara incorpora-se a de vários outros moradores da cidade de 

Caicó que tecem comentários dos mais simples aos mais complexos sobre as 

telenovelas, suas histórias e refazem valores, chegando até a comparar a cidade de 

Caicó ao Rio de Janeiro. Veja-se o caso de Ana Paula, residente no calçadão da 

Avenida Senador José Bernardo, por exemplo, que comparou o calçadão de Caicó, 
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onde reside há doze anos, com o calçadão do Leblon - RJ, cenário de Laços de 

Família.

A coisa melhor que fizeram aqui em Caicó foi esse calçadão. Em toda cidade grande tem 
um [...] Parece com aquele de Laços de Família, lá no Leblon, é tão chique [...], as 
pessoas caminhando...  aqui é do mesmo jeito: só falta a praia (Ana Paula Oliveira50,
Centro) . 

Talvez isso esteja relacionado ao fato de as pessoas não quererem mais uma 

simples exposição caricaturizada de sua realidade, mas sim verem-se refletidas no 

cotidiano ficcional apresentado pela telenovela. Mais que uma questão de 

representação social, o telespectador deseja que a realidade nacional, tanto quanto os 

conflitos familiares, as angústias, as alegrias e as expectativas pessoais vivenciadas 

sejam “reais”, sejam problematizados, proporcionando a identificação, ou seja, o 

reconhecimento necessário para que ele legitime uma produção midiática, como é o 

caso das telenovelas.

A preferência e o cotidiano de Somara Pereira e sua relação com as telenovelas 

precisam ser aqui registrados. Somara, habitualmente, só assiste às telenovelas da 

Rede Globo, porque as considera de melhor qualidade técnica e de tramas mais 

realistas, mais próximas do seu cotidiano.  Vale enfatizar que em sua residência, a 

televisão fica ligada quase o dia inteiro, às vezes sem que ninguém esteja assistindo. A 

TV fica ligada apenas fazendo barulho, para dar vida ao lar. 

Somara considera-se como “noveleira”, já que assiste a várias telenovelas por 

hábito cotidiano, e se apropria do programa (a “minha” novela) de forma natural.  

                                             
5 0 Caicó, 16 mar. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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Para Somara, e vários outros caicoenses, discutir as telenovelas representa falar 

de uma memória, de seu cotidiano, que se relaciona com as várias histórias, 

personagens, canções, galãs e estrelas, modas lançadas, saudades de tramas 

“inesquecíveis” e que marcaram. Somara não pode pensar em ficar sem televisão: é a 

sua grande distração e ela “ama” ver telenovelas. “Ama” é o termo que usa para 

destacar quanto as telenovelas são importantes para ela. Sua telenovela predileta foi 

Por Amor, mas conta que também gostou muito de Laços de Família e Mulheres

Apaixonadas. Gosta também muito das tramas de Glória Perez, inclusive Barriga de 

Aluguel, O Clone e Explode Coração. Elogiou esta última por ter se envolvido com a 

história das crianças desaparecidas e ter “ajudado” a encontrar tantas crianças.

 Para a maioria dos caicoenses, a exemplo de Somara Pereira, e que fizeram parte do 

universo desta pesquisa, fossem “noveleiros” ou não, a telenovela é algo que faz parte da vida 

cotidiana há muito tempo. Uma parcela considerável da população apresenta uma visão crítica 

e uma riqueza de comentários sobre a ficção, comparações, conclusões, criticam, explicam 

por que assistem às telenovelas ou por que não gostam. Mesmo quem não costuma assistir - e 

até aqueles que afirmam que não gostam - tiveram algo a dizer sobre o tema: 

[...] Gostei também daquela novela das mulheres [Mulheres Apaixonadas]. O que eu 
sentia mais raiva era daquele satanás, o Marcos, ele era doente de amor. Mas eu não 
tinha pena de Raquel. Como é que uma professora bonita daquela, jovem fica com um 
cabra daquele! Ela não tomava nenhuma atitude para resolver suas brigas. Mas eu 
gostei desse tema demais, pois refletiu sobre uma coisa muito atual que muita gente 
daqui de Caicó vive: eu mesmo conheço um bocado de homem que tem mania de bater na 
mulher. É uma covardia (Severino Pedro dos Santos51, bairro João XXIII). 

Eu gostei mais de Mulheres Apaixonadas porque nela passou aqueles casos de agressão 
à mulher, e eu sou muita contra isso, mas eu acho que Raquel sofria calada sem dizer 
nada a ninguém porque eu acho que ela tinha esperança que um dia ele mudasse. Eu 
digo isso porque eu já vivi vários momentos como o de Raquel e Marcos [...] E hoje meu 

                                             
5 1 Caicó, 23 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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marido conseguiu mudar. Eu detestava Marcos, mas ele me fez lembrar e viver o que eu 
já passei. Foi uma novela muito bem feita (Rosileide Teixeira de Lucena52, Bairro João 
XXIII).

Não é propósito deste trabalho fazer uma discussão sobre gênero e telenovela, não 

obstante, em relação à questão de diferenças nos processos de mediação da recepção entre 

homens e mulheres em Caicó, pode-se constatar que os homens se interessam tanto por 

telenovelas como as mulheres. Eles assistem às telenovelas e as consideram uma importante 

fonte de informação, de lazer e diversão, por discutirem temas sociais e do cotidiano familiar.  

Um ponto em comum entre os depoimentos de Severino e Rosileide citados acima é o 

fato de ambos afirmarem que, ao assistir à telenovela, estabeleceram relações com suas 

experiências de práticas sociais e culturais. Assimilando situações que ocorrerem na ficção e 

associando-as aos momentos vivenciados ou às sensações já experimentadas em suas vidas, 

demonstram que o momento da recepção está repleto de mediações entre o espaço 

representado na telenovela e o espaço vivido pelos telespectadores. Há ainda o fato de o 

universo de representação da telenovela, as narrativas tratadas e as personagens construídas 

serem encarados como situação real do cotidiano de uma sociedade.  

Se o desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação, já comentados no primeiro 

capítulo, por Santos (1999) e Thompson (1999) transformou o modo como as pessoas 

produzem e transmitem mensagens, também conseguiu transformar as condições de vida das 

pessoas que recebem essas mensagens como parte rotineira de sua vida cotidiana. A tese dos 

autores citados se confirma diante da evidência de que o desenvolvimento da Televisão tem 

transformado a organização espacial e temporal da vida cotidiana da maioria das pessoas nas 

sociedades contemporâneas. Nos termos de Thompson (1999), a televisão conseguiu 

“aprisionar” gradual e progressivamente as pessoas em casa, substituindo as relações 

interpessoais diretas face a face pelas relações mediadas.  

                                             
5 2 Caicó, 22 maio 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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O aparelho de televisão, em Caicó, tendo as telenovelas como programa preferido, 

ocupa um espaço central dentro da residência, e já se tornou o ponto ao redor do qual outros 

espaços (principalmente o diálogo familiar) e atividades são organizados. 

Todos os dias que Deus dá a gente aqui assiste as novelas da Globo. Tem aquela do SBT, 
mais eu não gosto. A novela é um vício tão grande [...] que eu organizo as tarefas do lar 
a partir delas, é [...] Eu faço o jantar cedo porque na hora que elas começam eu não 
quero perder. Então, cada um da casa, que vá na cozinha, faça seu prato e vá para a 
mesa comer [...]. Melhor, aqui em casa hoje ninguém janta mais na mesa, todos jantam 
noutro lugar, é na sala da TV, assistindo todas as novelas e o jornal da TV Cabugí. Eu 
considero que a televisão prendeu todo mundo dentro de casa, principalmente para 
assistir as novelas. Eu não sou contra a novela, mas ela conseguiu e muito afastar as 
pessoas da calçada aqui em Caicó. Eu lembro que aqui na rua Olegário Vale eram 
cadeiras e mais cadeiras, tamboretes, bancos [...] todo mundo ficava nas calçadas 
conversando. Mas, hoje, a gente conversa com a família dentro de casa, em frente à 
televisão, assistindo as novelas [...] com as novelas hoje tudo é diferente, eu mesmo 
prefiro ficar dentro de casa, ela infelizmente consegue controlar nosso tempo, nos 
prendendo dentro de casa [...] e mais: aqui em casa ninguém janta mais na sala de 
jantar, todos jantam na sala da televisão, assistindo novelas, eu acho que não era pra ser 
assim (Maria Adélia Dias53, Centro) (ênfases minhas). 

Da mesma forma, o jantar na casa de Somara Pereira segue a mesma tendência. O 

espaço privilegiado para a refeição é novamente a sala de estar, onde está o aparelho de 

televisão. Na hora da “novela das seis”, as atividades da casa e as tarefas do cotidiano são 

temporariamente suspensas: 

Eu janto assistindo a novela das seis; aliás, todos nós aqui em casa, só meu irmão e às 
vezes Mariquinha que ficam na mesa da cozinha. Mamãe, minha irmã, todos ficam aqui 
na sala, nós não perdemos ela por nada [...] Se eu tiver alguma coisa pra fazer eu faço 
depois das novelas (Somara Pereira de Araújo54, Centro). 

Com esses depoimentos, e tantos outros iguais a esses, percebe-se que as telenovelas 

conseguem “dominar” o espaço doméstico do caicoense, organizando o tempo do lazer e, de 

                                             
5 3 Caicó, 11 maio 2004. Entrevista através de gravação concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 1 fita 

cassete.
5 4 Caicó, 14 mar. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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certa forma, negando o espaço da calçada. Mais do que organizar o tempo, as telenovelas 

orientam o uso e o não-uso de outros espaços. Como o uso se liga às formas de apropriação do 

espaço e ao ritmo do tempo, a telenovela, organizando o tempo, consegue esvaziar a rua e, 

dentro da casa reconfigurar uma nova espacialidade.  

 Em outras palavras, a intervenção da telenovela no cotidiano do caicoense implica 

várias alterações na sociabilidade. Essas alterações conseguem imprimir uma nova 

reconfiguração espacial nos lares caicoenses, tendo em vista as modificações nos regimes de 

sociabilidade no espaço doméstico. No caso de Dona Adélia, essa foi uma mudança marcante 

no cotidiano familiar, já que ela “perdeu” o convício social com a vizinhança e modificou o 

formato de alguns hábitos domésticos, como o jantar em família, criando dentro da casa um 

novo espaço de diálogo.  Outro depoimento que reafirma esse novo espaço de diálogo familiar 

do caicoense – condição imposta pela TV e, sobretudo, a telenovela, no espaço doméstico -  é 

o da senhora Maria Teresa Gonçalves, numa entrevista realizada durante esta pesquisa:  

Dona Maria Teresa: O jantar aqui em casa não tem mais horário. Tem uns que jantam na 
hora da novela das seis, outros durante a novela das sete [...] É muito difícil ter hoje uma 
família que consiga juntar todos as pessoas para jantar num mesmo horário ao redor da 
mesa. As novelas não deixam. 

Márcio: [...] Mas era costume de todos os membros da família jantar em torno da mesa, 
sem assistir TV? 

Dona Maria Teresa: Era, sim. Meu marido chegava mais ou menos às seis horas da tarde 
do serviço [pedreiro] e no máximo, às sete, todos iam para mesa e se jantava, sem 
assistir novela. 

Márcio: Há quanto tempo mais ou menos isso não acontece? 

Dona Maria Teresa: Desde que meus meninos cresceram. É, eu fui deixar eles 
acompanharem a TV [...] eles acabaram se viciando demais e só jantam sem ser na mesa.  

Márcio: Qual o programa que eles mais assistem? 

Dona Maria Teresa: É Malhação, eu não tenho dúvida. Minha filha menor [13 anos] 
assim que chega da escola já vai ligando a TV. Às vezes nem precisa ligar, pois, Andréia 
[15 anos] já está assistindo a Eliana, os filmes, esperando também Malhação começar. 

Márcio: Depois de Malhação, eles acompanham as novelas, ou algum jornal? 
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Dona Maria Tereza: A Andréia acompanha sim. Ela gosto muito das novelas. Ela tem dia 
que nem sai de casa para brincar com suas colegas, prefere ficar em casa vendo TV. 

Márcio: E seu esposo [Sr. Luís], tem o costume de ver TV, as novelas, como a senhora e 
suas filhas? 

Dona Maria Teresa: Gosta, sim. Só que novela ele gosta mais daquelas como a que vai 
voltar a passar agora à tarde [...] como é o nome mesmo? [...] Sim, é Terra Nostra! Ele 
gosta de novela mais séria como O Rei do Gado, Laços de Família, Pantanal. Ele 
também gosta de ver o Jornal Nacional e os programas de esporte. Ele gosta muito de 
Formula 1. 

Márcio: Quer dizer que a TV é um instrumento importante para a sua família?

Dona Maria Teresa: Eu acho que sim. Tá certo que passa muita coisa errada, mas não 
acho que tudo que passa é assim. A novela, assim, é meu divertimento. Eu passo o dia 
trabalhando e por que não assistir televisão à noite? As minhas novelas são sagradas, 
elas têm muito a ver com meu dia-a-dia [...] é melhor do que ficar nas calçadas olhando 
quem vai e quem vem[...] mas também hoje em dia as novelas prenderam muito a gente 
dentro de casa: não se ver mais nenhuma cadeira na calçada aqui na minha rua, as 
pessoas agora ao invés de conversar na calçada com os vizinhos, conversam dentro de 
casa, assistindo as novelas [...] (Maria Tereza Gonçalves55, bairro João XXIII). 

A televisão e as telenovelas são responsáveis por estabelecerem uma espécie de “nova 

ordem” espaço-temporal. Isso porque, além de impor uma nova dinâmica ao cotidiano das 

pessoas, alterando antigos hábitos e modificando o uso do tempo livre, a telenovela alarga o 

espaço doméstico quando traz para dentro de casa outros contextos, outras realidades, outros 

“lugares”, outros “espaços geográficos”. É notório, em algumas entrevistas realizadas com os 

caicoenses, que os habitantes de Caicó, ao acompanharem diariamente as telenovelas, 

conseguem fazer uma “aproximação” do espaço representado nas tramas com o seu espaço da 

vida cotidiana. Talvez isso aconteça devido à “visão do mundo” que esse gênero televisivo 

oferece. Na verdade, ao assistir a uma telenovela, o telespectador, em muitos casos, ultrapassa 

o simples ver, o deslizar sobre as coisas e registrar imagens. Ele procura olhar, e o olhar  

                                             
5 5 Caicó, 21 maio 2004. Entrevista através de gravação concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 1 fita 

cassete.
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remete, de imediato, à atividades e às virtudes do sujeito, e atesta a cada 
passo nesta ação a espessura da sua interioridade. Ele perscruta e investiga, 
indaga a partir e para além do visto, e parece originar-se sempre da 
necessidade de ‘ver de novo’ [ou ver o novo]... como se irrompesse sempre 
da profundidade aquosa e misteriosa do olho para interrogar e iluminar as 
dobras da paisagem que freqüentemente, parece representar um mero ponto 
de apoio de sua própria reflexão (Cardoso, 1988, p. 348).

 A paisagem, na ciência geográfica, em sua objetividade, é concreta, pode ser vista, tem 

forma e é resultado das relações entre os homens e a natureza. Através do olhar, da 

observação e da descrição do que se vê, emergem questões, expõem-se dúvidas. Pelo olhar, a 

memória do indivíduo recupera as ações vividas naquele lugar, o sentimento impõe novas 

características ao lugar. A observação e a descrição abstraem os elementos dessa paisagem 

decodificando-a, entendendo-a para além do fenômeno. Embora nem sempre correspondam à 

realidade, a paisagem, o espaço, o lugar representados, mesmo que na ficção, são produtos da 

sociedade e a sociedade, contemporânea reproduz-se também através dessas imagens e 

através dos mais variados tipos de imagens reproduzidas pelos meios de comunicação.  

 Dentro da tessitura ficcional, podem estar embutidos elementos muitos mais presentes 

no imaginário do caicoense do que efetivamente se possa pensar. Alguns caicoenses 

entrevistados durante a pesquisa teceram comentários espontâneos sobre algumas telenovelas. 

Com relação a O Rei do Gado (1996), Francilene Bezerra contou a história da trama, 

relembrou várias personagens, refez alguns valores e comparou o espaço rural onde viveu 

desde criança, no município de Caicó, com o espaço representado na ficção.  

 O espaço rural representado na trama de Benedito Ruy Barbosa foi tratado de uma 

forma detalhada, em relação à forma adotada em algumas tramas que passam no espaço 

urbano. Na verdade, é o espaço geográfico o grande “momento” da telenovela citada, com sua 

flora e sua fauna mostrados com toda a riqueza de detalhes. A representação do mundo rural 

se atualiza em longtakes da natureza. O espaço “rural” e “natural”, o grande destaque na 

trama, representa a beleza do amanhecer, do entardecer; uma visão do “paraíso”, que se 
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constitui numa representação “perfeita” do espaço onde “todos queriam estar”, um espaço 

utópico por natureza. Talvez por isso Francilene fez questão de enfatizar que não gostou de 

Celebridade, pois

não tem nada a ver com minha realidade [...], agora o Rei do Gado tem; eu sentia um 

contato com a natureza, com aquelas paisagens, era como uma convivência, uma 

relação, pois tem a ver com o sítio onde eu morei até uns dez anos atrás, onde a gente 
criava gado, tinha açude. Era parecido com a casa de Donana [Bete Mendes] e de Zé do 
Araguaia [Stênio Garcia] [...] eu adorava Donana e Zé do Araguaia, pois eles eram um 
casal unido e levavam uma vida simples de gente do campo [...], ela tinha o costume de 
rezar, de acender velas diante dos santos, era muito bom ver eles dois (Francilene 
Bezerra de Medeiros56, bairro Castelo Branco). 

Apesar de ter assistido a várias telenovelas urbanas, o tipo de trama preferido por 

Francilene são as que envolvem o espaço rural. Segundo ela, o motivo de tal preferência é sua 

relação, identificação e familiaridade com esse espaço, o conhecimento de novas regiões e o 

“contato” com a natureza e a paisagem. Trata-se da expressiva identificação com o “espaço”, 

na qual a vida rural traduz o traço mais essencial. 

Essa aproximação revelada pela caicoense entre o espaço rural da telenovela e o 

espaço real do sítio onde vivera, em Caicó, é mais complexa do que se pode pensar 

inicialmente. Percebe-se no depoimento de Francilene, que o espaço rural representado na 

ficção a remeteu a um espaço que já foi real, que ela já vivenciou e que agora faz parte da 

memória. De fato, como ressalta Arbex (1995), “a telenovela nossa de cada dia tem o poder 

de mobilizar nossas fantasias, de ser uma referência no nosso mundo cotidiano” (p.10). Ou 

ainda: ao assistir a programas de ficção, o telespectador está no âmbito familiar espacial das 

“relações estreitas e da proximidade” (Martin-Barbero, 2003, p.305), e com enorme rapidez, a 

                                             
5 6 Caicó, 02 ago. 2004. Entrevista através de gravação concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 1 fita 

cassete.
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ficção consegue invadir o espaço doméstico, as conversas do cotidiano, e as personagens 

ficcionais passam a ser tratadas pelo nome, como se fizessem parte do cotidiano da família.   

É oportuno enfatizar: a região com paisagens bucólicas do Araguaia, onde ficava uma 

das fazendas de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) em O Rei do Gado, é uma região 

extremamente diferente daquela onde Francilene reside. Enquanto a região da ficção é 

formada por ecossistemas típicos do Pantanal, da Floresta Amazônica e do cerrado, abrigando 

extensa diversidade de flora e fauna, a região do Seridó é formada pelo ecossistema de 

caatinga, sobretudo marcado por secas e irregularidade de chuvas. Essa 

associação/identificação de paisagens tão diferentes está relacionada ao fato de, apesar de a 

telenovela expor mundos e situações por vezes muito diferentes daqueles que são vivenciados 

cotidianamente, a insistência e a persistência em mostrar essas imagens acabam construindo 

um “reconhecimento” que familiariza o telespectador de tal forma com esses mundos que eles 

parecem não ser mais distantes do seu. Essa “relação”, “convivência” e “familiaridade” com 

O Rei do Gado induzem ao “estar-junto”, nos termos de Maffesoli (1995).   

Contudo, apesar de Francilene ter comparado o espaço seridoense com o espaço 

representado na ficção, ressaltando as semelhanças entre eles, ela se mostrou consciente das 

mínimas diferenças e achou necessário reafirmar o seu “amor” pelo Seridó: “Eu sei que aqui 

na região do Seridó, em Caicó é um pouco diferente, não é do mesmo jeito do Pantanal. Aqui 

é quente, mas eu não deixaria de estar aqui para estar lá na novela, eu gosto muito de ser do 

Seridó”57. Seguindo a mesma tendência, alguns entrevistados mencionaram os fazendeiros 

seridoenses proprietários de extensões de terra para criação de gado, fazendo uma conexão 

clara com a telenovela O Rei do Gado (mesmo sabendo que a pecuária de Caicó está em 

“decadência”, e que a base econômica da cidade é a prestação de serviços e o comércio).  

                                             
5 7  Caicó, 02 ago. 2004. Entrevista através de gravação concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito. 1 fita 

cassete.
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  Percebe-se aqui que os telespectadores caicoenses se envolvem muito com a ficção: a 

“leitura” da telenovela é muitas vezes comparada ao próprio espaço real do cotidiano do 

telespectador. Tendo o autor a sensibilidade de captar essas práticas do cotidiano e as 

experiências vivenciadas pela sociedade que ele representa, é provável que consiga envolver 

os telespectadores e fazer com que eles “se vejam”, se reconheçam na ficção, promovendo as 

“projeções-identificação” (Morin, 1997) entre os telespectadores e as personagens, ou ainda, 

entre o espaço geográfico vivido pelos primeiros e o espaço geográfico representado na 

telenovela.

 Muitos entrevistados do bairro Frei Damião, um dos bairros mais carentes da cidade, 

residem em casas nas quais, pela comparação com o que vêem na telenovela, “falta muita 

coisa” – pintar, rebocar, colocar piso, pedra, cerâmica, comprar eletrodomésticos, ampliar, 

fazer mais um cômodo etc. É pela telenovela, entre outras formas de interação com as pessoas 

de maior poder aquisitivo, que eles percebem “essa falta”. Eles usam as informações da 

telenovela como modelos: 

Eu sei que a vida da gente aqui é diferente um pouco das novelas. Olhe: as casas 
das novelas são bonitas, grande, tem vários compartimentos [...]e aqui na minha 
casa, você está vendo, é uma casa muito simples, muito pobre (Maria de Lourdes 
de Araújo58, bairro Frei Damião). 

 O comentário de Maria de Lourdes evidencia a distância entre o “mundo da 

telenovela” e o da vida real (dos moradores do Frei Damião), mas nem por isso ela descarta a 

imposição dos “padrões ideais” de beleza, do mais moderno, etc., colocados pela telenovela.  

 Em alguns espaços públicos da cidade de Caicó, como bares, lanchonetes, lojas 

comerciais e, especialmente, nos trailers das praças, é comum a presença de aparelhos de 

televisão transmitindo as telenovelas da Rede Globo: 

                                             
5 8 Caicó, 09 ago. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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O caicoense gosta muito de novela. Aonde você anda vê as pessoas assistindo. Eu sempre 
gosto de ir à noite para a praça da alimentação (Praça Dr.José Augusto) comer e beber 
alguma coisa e lá todas as noites tem gente de olho na TV, assistindo Da Cor do Pecado, 
Celebridade [...] É, as pessoas ficam nos trailers; eu mesma adoro assistir novela na 
praça (Ana Lorena dos Santos59, bairro Penedo).

A presença da televisão no espaço público é maior na área central, mais precisamente 

na Praça Dr. José Augusto, onde uma enorme quantidade de trailers expõem seus aparelhos 

de TV transmitindo os programas mais populares, principalmente as telenovelas “das sete” e 

“das oito”. Há também uma grande proliferação de aparelhos de DVD em vários 

estabelecimentos comerciais da cidade transmitindo shows de bandas de forró. Nos bairros 

Barra Nova, Paraíba e Boa Passagem também é verificada a presença de aparelhos de TV em 

espaços públicos, recaindo a preferência pela veiculação de shows em DVD. 

 Como foi dito anteriormente, as narrativas televisivas estão presentes no cotidiano da 

população de Caicó e muitos telespectadores internalizam essas narrativas de maneira a 

alterar o seu cotidiano e o seu modo de vida – por meio de aproximações espaciais, uso de 

roupas aos moldes das personagens da telenovela, referências às telenovelas em 

estabelecimentos comerciais. Com as imagens ficcionais veiculadas e sua influência no 

comportamento, no imaginário coletivo, as telenovelas “criam” novas espacialidades.  

 Em 1996 quando a telenovela O Rei do Gado foi veiculada, foi inaugurado o 

“Açougue Rei do Gado” (Fig.13) na cidade de Caicó. Contudo não se sabe se o proprietário 

do açougue teve a devida permissão da Rede Globo para usar o nome e o logotipo (Figs. 

14,15 e 16) da telenovela. A materialização de uma referência direta à telenovela em Caicó 

em seu espaço tornou este um reflexo direto da telenovela. Para reforçar a associação com a 

telenovela, na época utilizavam a música tema de abertura da telenovela. 

                                             
5 9 Caicó, 18 jun. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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Fig 13- Da telenovela da Rede Globo para a cidade de Caicó: Açougue “Rei do Gado”.
Foto: Roberto Fernandes, 2003.
Fonte: Arquivo do autor

Fig. 14   – Propaganda do Açougue Rei do Gado (destacando, na parte superior
do lado esquerdo, a logomarca da novela O rei do gado.
Foto: O Nosso Guia Seridó, 2 P Publicidade e Propaganda, 2003, p.14. 
Fonte: Arquivo do autor.
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                 Fig. 15 – Propaganda do Açougue Rei do Gado (destacando na parte su-
                 perior  do lado esquerdo, a logomarca da novela “O Rei do Gado”).
                 Foto: O Nosso Guia Seridó, 2 P Publicidade e Propaganda, 2003, p.14. 
                 Fonte: Arquivo do autor. 

                Fig. 16- Logotipo da telenovela O Rei do Gado, exibida pela Rede Globo
                de Televisão no período de 17.06.1996 a 14.02.1997.
                Fonte: Arquivo disponível em: www.tvhistoria.hpg.ig.com.br/reidogado.htm.
                Acesso em 16 set 2003.
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        No mês de outubro de 2001, a Rede Globo começou a exibir a telenovela O

Clone. Em janeiro de 2002, era inaugurada mais uma “referência televisiva” em Caicó, 

o Bar da Dona Jura – de propriedade da Sra. Francisca, localizado no bairro Boa 

Passagem, próximo ao Cemitério Campo Jorge. Nítida referência ao bar homônimo da 

ficção de Glória Perez, segundo a Sra. Francisca o nome do seu estabelecimento 

deveu-se ao fato de se identificar com a Dona Jura (Solange Couto) da telenovela: 

“ela era muito simpática: todos os clientes do bar gostavam dela, e aí eu achei legal 

colocar o nome do meu bar de Dona Jura” (Francisca Maria dos Santos, bairro Boa 

Passagem).

O Festival da Carne de Sol e do Queijo, que acontece anualmente no mês de junho, é 

um evento sóciocultural importante em Caicó. Realizado na Praça Dom José Delgado, no 

bairro Paraíba, o evento se presta à comercialização de carnes, queijos e várias iguarias 

produzidas na Região do Seridó. O evento promove também concursos gastronômicos, shows 

de forró e apresentação de quadrilhas juninas, entre outras atividades. Alguns dos bares e 

restaurantes da cidade montam stands durante o evento, além de vários outros não 

necessariamente associados a estabelecimentos fixos.  

Em 2004, um espaço em particular chamava a atenção de muitas pessoas que 

participavam do festival: era um stand (Fig.17) que comercializava produtos de beleza. No 

interior do stand, em meio aos produtos, encontrava-se um aparelho de TV transmitindo o 

último capítulo da telenovela Celebridade. As imagens conseguiram atrair uma imensa 

quantidade de pessoas, pois todos estavam ansiosos para saber quem tinha assassinado Lineu

(Hugo Caravana). Antes de o primeiro show de forró começar, o locutor do festival (R. 

Araújo, o “Batata”) se dirigiu à multidão: “Antes de tudo, Caicó, todos querem saber. Quem 

matou Lineu?” (anotações de campo, junho de 2004). Em seguida, anunciou a atração que 
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animaria o evento. Alguns depoimentos comprovam a expectativa dos caicoenses pelo final 

da telenovela: 

No último capítulo de Celebridade Caicó parou mesmo. Eu só fui para o Festival da
Carne depois de Celebridade [...] era o último dia e eu queria saber quem tinha matado
Lineu. Eu assisti todinha. Só fui depois das onze da noite. Eu liguei até pro rádio pra dar 
minha opinião. Eu acertei, eu sabia, eu não perdi nem um dia (Rozileide Fernandes dos 
Santos60, bairro Barra Nova). 

Eu deixei de ir para o São João na praça [Festival da Carne e do Queijo] para assistir 
Celebridade. Eram as emoções finais e não tinha quem fizesse eu sair de casa nesse 
horário (Maria das Graças Dantas61 bairro Barra Nova). 

Eu só fui para o Festival da Carne depois da novela. Claro que eu queria saber quem
tinha matado o Lineu (Jane Elis de Medeiros62, bairro Barra Nova). 

Fig. 17 – “Quem matou Lineu? Um stand do Festival da Carne de Sol e do Queijo
                         em 2004 atraiu vários caicoenses para acompanhar as emoções finais de Celebrida-
                         de. Foto: Márcio Roberto.
                         Fonte: Arquivo do autor. 

6 0 Caicó, 08 jul. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
6 1 Caicó, 08 jul. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
6 2 Caicó, 08 jul. 2004. Entrevista através de anotações concedida a Márcio Roberto de Sousa Brito.
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A telenovela Celebridade fez Caicó “parar” no dia do seu capítulo final, devido à 

expectativa relacionada à revelação do assassino de Lineu (Hugo Caravana) que foi mantida 

em segredo até o último momento por Gilberto Braga. As rádios locais promoveram pesquisas 

a fim de sondar as tendências de opinião sobre quem seria o possível assassino da personagem 

de Hugo Caravana. A Rádio Rural FM, por exemplo, fez várias enquetes com seus ouvintes. 

A pergunta era: “Quem matou Lineu?”. A emissora utilizou também essa mesma enquete na 

sua página da internet (www.radioruraldecaico.com.br). 

 No sábado, dia em que o último capítulo de Celebridade foi reprisado, a Rádio Rural 

exibiu um especial composto de músicas nacionais e internacionais pertencentes à trilha 

sonora da ficção. 

Avalia-se, portanto, de uma maneira geral, com base nos vários depoimentos contidos 

neste trabalho, que a telenovela exerce um forte poder de influência na (re)construção do 

imaginário e no espaço cotidiano dos habitantes da cidade de Caicó. Sua abrangência sobre 

um público numericamente expressivo de telespectadores é notória. Ao difundir um certo “ver 

o mundo”, constitui o substrato-matriz para a construção de outros significados nos diferentes 

domínios do imaginário, do simbólico.  

A telenovela é, de fato, um retrato “reconstruído” da vida; e esse retrato não é neutro. 

Esse gênero midiático “elabora” e apresenta questões do cotidiano; ela também “re-elabora” 

essas questões, segundo parâmetros predeterminados do que é, por exemplo, bom ou ruim, 

certo ou errado, criando um mecanismo de elaboração de mundos “reais” com os quais o 

telespectador se identifica e que o traz para dentro de suas vidas. 

 No universo das telenovelas, as interações com o real facilitam sua inserção no 

cotidiano dos telespectadores. Desse modo, mais do que uma fonte de influências, a trama 

deve ser entendida como mais um discurso inserido nos múltiplos discursos da vida cotidiana, 

sendo necessário entender o que são esses discursos e como eles se entrelaçam. Como se 
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percebeu em Caicó, no universo da ficção televisiva, as telenovelas destacam-se como um 

programa de interação com o real, facilitando sua inserção no cotidiano dos telespectadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ompreender a construção e a reconstrução do imaginário social a partir do 

estudo da influência das telenovelas da Rede Globo de Televisão no 

cotidiano socioespacial em Caicó - RN foi o objetivo central desta dissertação de 

mestrado. Pretendeu-se aqui levantar subsídios teóricos e empíricos que dessem

suporte à pesquisa e que contribuíssem para a análise da interferência da ficção junto à 

população local. 

C

Dentre as várias conclusões a que se pôde chegar, depois das análises contidas 

neste trabalho, uma é latente e norteou as indagações feitas desde o início da redação 

desta dissertação: a televisão em Caicó não é apenas um “objeto externo” à vida das 

pessoas. A telenovela, o programa televisivo a que mais se assiste nessa cidade, foi 

internalizada, subjetivada, a ponto de não apenas interferir no cotidiano das pessoas, 

mas também ser um dos elementos internos que constituem esse cotidiano. Tornou-se 

um hábito de todas as camadas sociais assistir a esse tipo de programa diariamente.

A telenovela e o seu universo mítico-lógico é o produto cultural que mais 

dinamiza o imaginário, na medida em que, por si só, produz uma diversidade de 

imagens, que terminam ditando hábitos sociais, valores e crenças; enfim produzindo 

imaginações e, por que não dizer, realidades que determinam o dia-a-dia dos 

habitantes de Caicó.  Como discutido no primeiro capítulo, a inovação proporcionada 

pelo avanço dos meios de comunicação conseguiu modificar o tempo e o espaço das 

diferentes regiões do planeta, modificando também o sentimento em relação ao 

mundo, o que acarreta conseqüências sociais e culturais.  Na atualidade, espaços e 
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lugares geográficos os mais variados, em forma de imagem, chegam cotidianamente a 

todas as casas por meio da TV. Dessa maneira, as discussões teóricas aqui 

apresentadas objetivaram mostrar que os meios de comunicação de massa são agentes 

de transformação, uma vez que introduzem informações e padrões de comportamento, 

desenvolvem motivações e criam expectativas ideais de atuação e modos de vida. 

Apreendeu-se que a televisão em Caicó, propicia a formação de novos padrões 

culturais, que, muitas vezes, entram em conflito com aqueles que até então vinham 

sendo construídos pelos canais de comunicação oral e familiar, assim como pelas 

diferentes tradições que envolvem a cultura escrita.  

Com os avanços propiciados pelo “meio técnico-científico-informacional” 

(Santos, 1997), ao longo do tempo surgiram novas formas de o homem dialogar com 

os outros homens e com o mundo. Hoje, a interação social já não se estabelece mais 

meramente pela comunicação interpessoal, mas também por uma comunicação 

mediada, ou seja, possibilitada pelo uso de meios mecânicos eletrônicos. Com o 

advento da mídia eletrônica foi possível ampliar o leque de informações para todos os 

telespectadores, permitindo o acesso aos acontecimentos em várias esferas e 

dimensões geográficas. Contudo, faz-se necessário observar o sub-texto e os interesses 

“embutidos” nessas informações. 

Constatou-se ainda que, ao acompanhar diariamente as telenovelas, os 

caicoenses, em alguns momentos, “confundem” a ficção com a realidade. As 

conversas sobre telenovela realizadas, no momento da pesquisa de campo, com 

diversos caicoenses de todas as camadas sociais possibilitou constatar que estes ao 

assistirem à telenovela, passam a comparar suas situações de vida com o que vêem 
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representado por meio da ficção, e nesse processo revêem e reforçam pontos de vista 

pessoais.

Percebeu-se também, ao longo da investigação, que a relação entre telenovela e 

telespectador - bastante complexa, muitas vezes conflitiva - sempre transcende o momento de 

recepção. Por isso mesmo, Jacks (1999) considera a televisão uma mediadora, uma 

“instituição social” que produz significados e ganha legitimidade frente a sua audiência e sua 

influência. Foram várias as possibilidades de negociação dos significados por parte dos 

entrevistados, uma vez que a relação com a telenovela não é direta, e uma série de mediações 

intervém no processo. As condicionantes, na relação telenovela/audiência, são os nivéis de 

instrução, gênero, idade, etc. Como foi discutido no segundo capítulo, além de ser um meio 

tecnológico de reprodução da realidade, a televisão também produz a realidade, provocando 

reações racionais e emocionais nos receptores. O receptor, por sua vez, também realiza 

mediações, resultado de sua interação com o espaço geográfico onde vive, em um processo 

constante e dialético. 

Os caicoenses negociam a mensagem, o sentido e os significados simbólicos presentes 

na ficção veiculada, interpretando-os de acordo com seu modo de vida, sua cultura e seu 

contexto socioeconômico e espacial. É nesse sentido que a mediação se estabelece. Falar em 

recepção só tem sentido se ela acenar para as práticas cotidianas, visto que o telespectador se 

constrói num processo cultural em que a identidade é a marca contextual, num movimento 

permanente. Sendo assim, é possível concluir que a dinâmica de influência se estabelece por 

meio de negociações de sentidos e significados simbólicos provenientes da trama ficcional 

mediando contextos e práticas socioculturais que são vividas e espacializadas no cotidiano da 

cidade pelos receptores. 

Destaque nesta dissertação teve o entendimento de que a telenovela trabalha o 

imaginário do telespectador somando a esse imaginário os anseios, necessidades, 
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preocupações e desejos de uma outra realidade também cotidiana – esse mundo possível das 

personagens mostradas na tela –, que se constitui num espaço de construção da empatia, em 

que ele vê, mas também é visto.  Como foi evidenciado, as telenovelas dramatizam a vida 

cotidiana, com todos os seus problemas, conflitos, resoluções e comportamentos. É isso que 

confere a elas atualidade e verossimilhança. No entanto as relações entre ficção e realidade 

estão repletas de contradições. Mas é a tensão entre essas contradições que fornece as nuances 

do gênero, dando-lhe concretude. 

 As conversações cotidianas (“repertório comum”, segundo Hamburger, 1999) e a 

circulação de significados simbólicos entre os telespectadores caicoenses justificam a 

popularidade da telenovela da cidade, cujas personagens, ou até mesmo os temas abordados 

pelos autores da ficção são marcantes para as pessoas, influenciando o comportamento dos 

receptores e pautando debates sobre questões sociais, culturais e da intimidade geral dos 

brasileiros.

Seja por falta de opção de lazer, de diversão, de ocupação ou por outros fatores, o 

hábito de assistir a telenovelas em Caicó aparece como uma das únicas formas de 

entretenimento da cidade. A ausência de cinema, de equipamentos de lazer e outros meios que 

promovam a diversão fez com que uma parcela considerável da população, principalmente as 

camadas mais populares, se habituasse a assistir cotidianamente às telenovelas da Rede Globo 

e se “acostumassem” aos enredos baseados na vida real. 

O hábito de sentar na calçada com familiares e vizinhos, por exemplo, não possui a 

mesma vitalidade de outrora. A noção de lugar tornou-se mais “reduzida”: ele é quase 

confinado ao espaço doméstico, porque o novo “espaço de diálogo” desses habitantes são suas 

casas, onde acompanham diariamente as telenovelas. A modificação das formas de 

sociabilidade, de certa forma, fez a casa, especificamente a sala-de-estar, onde está presente a 

TV, adquirir um significado maior. Essa é uma mudança consideravelmente marcante na vida 



A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência socioespacial em Caicó - RN 139

dessas pessoas, pois “diminuiu” as relações da sociabilidade com a vizinhança e com a 

própria cidade.

É importante ressaltar que as telenovelas estão também, a todo momento, inserindo 

valores e modelos de comportamento em Caicó, de forma a trazer novas informações, que 

serão acrescentadas aos símbolos já estabelecidos, abrindo novos horizontes de conhecimento. 

Se antes da televisão as conversas giravam em torno do conhecido, hoje novos momentos, 

novas realidades e espaços desconhecidos do público lhe são apresentados, modificando e 

ampliando o horizonte dos diálogos. Faz-se necessário destacar que o caicoense, quando 

assiste à telenovela, traz consigo valores, idéias, atitudes, traços culturais, que competem com 

o que é veiculado pela ficção. A partir do hábito de assistir cotidianamente às telenovelas da 

Rede Globo, o caicoense constrói e reconstrói o que é transmitido no âmbito ficcional.  

Delineados os aportes principais que explicam a influência socioespacial das 

telenovelas em Caicó, chega-se à conclusão de que os contextos socioeconômico, educacional 

e cultural são decisivos na formação desses telespectadores, os quais estão sujeitos a uma 

série de mediações que processam os conteúdos emitidos pela telenovela. Nos dez bairros que 

a pesquisa privilegiou, percebeu-se que o tempo dispensado para se assistir diariamente às 

telenovelas varia entre as três camadas: a alta, dispensa em geral uma menor audiência à 

ficção, por dispor de outras opções de lazer e não ter essa atividade como uma “obrigação” do 

cotidiano; a média e a baixa assistem às telenovelas, como um hábito cotidiano, por se essa 

uma das únicas formas de lazer e diversão de que podem usufruir. 

  A telenovela está em todos os lugares, cada vez mais inserida no espaço cotidiano. 

Mais do que organizar o tempo do lazer dos indivíduos, ela consegue “dominar” o espaço 

doméstico. As telenovelas em Caicó “determinam” a forma como as pessoas organizam o 

fluxo temporal de suas atividades, podendo levá-las a deixar de realizar atividades ou 

comparecer a compromissos. Alguns entrevistados, por exemplo, espontaneamente 
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comentaram que já haviam deixado de comparecer a alguns eventos sócio-religiosos da Festa 

de Sant’Ana (principalmente as novenas) devido à coincidência do horário de tais eventos 

com o de veiculação da telenovela.  

Pôde-se também notar que alguns entrevistados compararam situações e espaços 

geográficos da ficção com o espaço geográfico do seu cotidiano. Ao mesmo tempo, percebeu-

se a existência de estabelecimentos comerciais na cidade fazendo referências nítidas, às 

telenovelas, como o caso do Açougue Rei do Gado e o do Bar de Dona Jura. Enfim, a 

telenovela se faz presente no dia-a-dia do caicoense e consegue de certa maneira, alterar o 

cotidiano socioespacial e o modo de vida dessas pessoas, seja através do uso de roupas aos 

moldes das personagens da ficção, seja por meio de aproximação espacial, seja através de 

referências às telenovelas em estabelecimentos comerciais.  

 Para muitos telespectadores de Caicó, o mais importante em uma telenovela é o 

enredo. O objetivo de se ter questionado os entrevistados sobre a telenovela e seu espaço de 

representação foi mostrar que o cotidiano na telenovela é representado por vários elementos 

associados com a realidade concreta. Essa é uma marca das telenovelas da Rede Globo, que, 

como já foi mostrado, são produzidas com elevado padrão de qualidade técnica. Indo ao ar de 

segunda a sábado, sempre no mesmo horário, a telenovela condiciona e produz a rotina dos 

lares. Proporciona diversão e entretenimento, ao mesmo tempo que “nos remete a um 

imaginário social, às representações coletivas, a uma memória histórica, como a genealogia 

dos dispositivos mediatos na qual as especificidades da produção seriada se fundamentam” 

(Mattelart e Mattelart, 1989, p.119).

Na condição de gênero dramatúrgico e ficcional da televisão, a telenovela beneficiou-

se da junção de um gênero (o dramático) a um modo (o narrativo), oscilando entre a ficção e a 

realidade, entre a informação e o entretenimento, entre o real e o imaginário, unindo essas 

diversas fronteiras de tal forma que é difícil estabelecer limites entre elas. A partir dessa 
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junção, a telenovela brasileira tornou-se uma das representações culturais que mais busca 

subsídios nas experiências sociais e culturais do país, e que de forma mais aprofundada 

procura dialogar com o imaginário popular. Sobre essa questão, é importante destacar 

novamente aqui esta passagem de Motter (2003) já citada anteriormente: 

a telenovela pode ser considerada, no contexto brasileiro, o nutriente de maior 
potência do imaginário nacional e, mais que isso, ela participa ativamente na 
construção da realidade, num processo permanente em que a ficção e realidade se 
nutrem uma da outra, ambas se modificam, dando origem a novas realidades, que 
alimentarão outras ficções, que produzirão novas realidades. O ritmo dessas 
transformações passa ser a questão (Motter, 2003, p.174).  

 Para concluir, em Caicó a forte interação que os moradores realizam no espaço onde se 

dá a sua vida cotidiana, a partir das telenovelas, influencia intensivamente o imaginário 

popular. Indiscutivelmente, a ficção tornou-se, para essa população, um dos elementos 

referenciais, reproduzindo anseios, tendências, costumes, ou apenas atuando como uma 

aglutinadora de atenção. As telenovelas estão presentes no dia-a-dia da população caicoense, 

seja por identificação com as personagens da ficção, seja uma aproximação espacial, seja 

através de referências às telenovelas no seu cotidiano.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO APLICADO JUNTO À POPULAÇÃO CAICOENSE 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Geografia (Mestrado) 
Pesquisa: A Televisão e a (re) construção do imaginário: as telenovelas e sua influência 

socioespacial em Caicó - RN

Formulário direcionado a população  Bairro: Zona: 

1. Entrevistado(a):                                                                                     2.  Idade: 
3. Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 
4. Estado Civil: 
5. Nível de Instrução: 
(   )  Analfabeto                        (    ) Ensino médio
(   ) Ensino fundamental           (    ) Ensino superior 

6. Renda Familiar: 
(   ) Sem renda 
(   ) Até 1 salário mínimo                               (    ) Mais de 5 até 10 salários mínimos 
(   ) Mais de 1 até 2 salários mínimos            (    ) Mais de 10 até 20 salários mínimos 
(   ) Mais de 2 até 3 salários mínimos            (    ) Mais de 20 salários mínimos 
(   ) Mais de 3 até 5 salários mínimos 

7. Assiste televisão no horário nobre? (das 19 as 22 hs)?  
(    ) Sim      (    ) Não  Se assiste, assiste a novela(s)? Qual?

8. Qual a telenovela preferida até hoje? Porque?  

      09. Programa televisivo que mais assiste: (Quais são? Numerar três em ordem de 
preferência):
(   ) Telejornais                                 (    ) Programas de humor 
(   ) Telenovela                                 (    ) Programas de variedades 
(   ) Filmes                                        (    ) Programas educativos
(   ) Programas de auditório              (    ) Outros – Citar: 
10. Já deixou de fazer alguma coisa importante por causa de uma telenovela? O que? 
11.  As telenovelas são:      (   )  uma forma de cultura (   ) Não trazem nada de 
cultura
(   ) Outro – especificar:

12. Número de aparelhos de Televisão em Casa: (       ) 

Ass. do responsável pelo formulário:                                            Data de aplicação: 
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APÊNDICE B- NÍVEL DE INSTRUÇÃO FAMILIAR 

TABELA 7 

CAICÓ – NÍVEL DE INSTRUÇÃO FAMILIAR 

2004 - (%) 

Norte Sul Leste OesteNível de 

Ensino BP VP CS PB PN CB BI BN JX FD

Analfabeto 17 9 37 17 X 12 14 18 31 96

Ensino

Fundamental

68 20 58 29 5 61 52 36 52 4

Ensino

Médio

13 59 5 48 37 20 32 42 17 X

Ensino

Superior

2 12 X 6 58 7 2 4 X X

FONTE: Formulários aplicados junto à população caicoense no ano de 2004. 
1. X - dado rigorosamente zero 
2. As siglas em negrito correspondem às denominações dos bairros, conforme nota 21, p.95. 

 Considerando-se os dados acima, observa-se a existência de diferenças marcantes em 

relação ao nível de instrução entre as zonas oeste e norte e as zonas leste e sul da cidade. A 

zona oeste apresenta os mais elevados índices de analfabetismo registrados e os mais baixos 

percentuais de pessoas com o ensino superior. Em relação à zona norte, a situação revela-se 

um pouco melhor que a da zona oeste. O conjunto Vila do Príncipe é o que apresenta o 

melhor perfil, em relação aos demais, contabilizando os menores índices de analfabetismo e 
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os maiores percentuais em relação a pessoas de curso superior. Na zona leste, apesar de a 

maioria dos moradores possuírem apenas o ensino fundamental, o bairro Penedo excetua-se 

como o único a apresentar o mais elevado índice de pessoas com ensino superior da cidade. A 

zona sul, apesar de apresentar um número satisfatório de analfabetos, tem um número 

considerável de pessoas que possuem o ensino médio. 
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APENDICE C - NÍVEL DE RENDA FAMILIAR 

TABELA 8 

CAICÓ – NÍVEL DE RENDA FAMILIAR 

2004 -  (%) 

Norte Sul Leste Oeste
Renda

BP VP CS PB PN CB BI BN JX FD

Sem Renda X X X X X X X X X 8

Até 1 SM X X 28 X X X X X 8 31

Mais de 1 

até 2 SM 

38 X 32 4 X 16 14 28 15 46

Mais de 2 

até 3 SM 

17 17 30 10 X 34 47 14 42 15

Mais de 3 

até 5 SM 

45 40 10 65 12 37 29 49 35 X

Mais de 5 

até 10 SM 

X 37 X 21 41 13 10 9 X X

Mais de 10 

até 20 SM 

X 6 X X 37 X X X X X

Mais de 20 

SM

X X X X 10 X X X X X

FONTE: Formulários aplicados junto à população caicoense no ano de 2004. 
1. X - dado rigorosamente zero 
2. As siglas em negrito correspondem às denominações dos bairros, conforme nota 21, p.95. 
3. SM significa Salário Mínimo 
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Na zona norte da cidade de Caicó, as faixas de salário mais representativas são aquelas 

dos que percebem de 3 a 5 salários mínimos. O Conjunto Vila do Príncipe é o único bairro da 

zona norte a possuir famílias com renda na faixa de 5 a 10 salários mínimos e ainda 

percentuais significativos entre os que recebem de 10 a 20 salários. Uma avaliação geral do 

nível de renda das famílias do bairro Vila do Príncipe permite considerar que essa faixa de 

moradores possui um poder aquisitivo médio. No bairro Boa Passagem, a faixa mais 

representativa é a dos moradores que recebem de 1 a 2 e de 3 a 5 salários mínimos. No 

conjunto Samanaú, a faixa mais elevada de rendimentos corresponde aos moradores que 

recebem de 1 a 2 salários mínimos. 

Na zona sul, a maior parte dos moradores do bairro Paraíba recebe uma renda mensal 

que varia de 3 a 5 salários mínimos, destacando-se também uma parcela considerável que 

recebe de 5 a 10 salários mínimos.  

Os dados relativos à zona leste revelam que o bairro Penedo é o único bairro da cidade 

que atinge a faixa de 20 salários mensais. Os demais bairros dessa zona atingem faixas de 3 a 

5 salários mínimos e de 5 a 10 salários, sendo esta última menos representativa.  

Os dados relativos à zona oeste revelam os índices mais baixos da renda familiar. No 

bairro Frei Damião, o nível salarial máximo atinge a faixa de 2 a 3 salários mínimos. Entre 

todos os bairros que foram investigados, a renda familiar dos moradores do Frei Damião 

sugere um maior nível de pobreza, sendo a alimentação assegurada em muitos dos casos por 

programas governamentais, como o PETI, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás e 

o Fome Zero. Os demais bairros da zona oeste atingem a faixa de 3 a 5 salários mínimos.  No 

bairro Barra Nova apesar de uma pouca representatividade, há moradores que percebem de 5 

a 10 salários mensais.  
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