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RESUMO 

 

 
O agendamento é um fenômeno atual e repetitivo. Diariamente, a mídia através da 

seleção e exposição contínua de seus conteúdos pauta os temas de debate e 

interesse públicos. Desse modo, o presente estudo, tendo como objeto empírico de 

pesquisa a minissérie Maysa Quando fala o coração, analisou como o 

entretenimento, a partir do uso de temas e representações recorrentes construiu a 

narrativa, conquistou o público e renovou a marca de Maysa Monjardim. Para a 

análise, foi feita uma revisão bibliográfica, buscando fazer seleção do material 

existente envolvendo o tema e o objeto e fundamentar o aporte teórico. Também foi 

executada uma pesquisa de opinião ou survey com o público espectador da 

minissérie, participante de comunidades do site de relacionamento Orkut. As 

análises visaram compreender como a audiência do produto midiático Maysa 

Quando fala o coração, e toda a comunicação provocada por ele, suscitaram o 

interesse e o consumo posterior de produtos e conteúdos relacionados ao universo 

simbólico de Maysa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agendamento. Imaginário. Narrativa seriada. Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

 

Scheduling is a current phenomenon and repetitive. Daily, the media through the 

selection and continuous exposure of its contents agenda topics of debate and public 

interest. thus, this study, has as empiric aim of research the minisserie "Maysa 

Quando fala o coração", analized as the enterteinment, using themes and applicants 

representations, build the narrative, gained the audience and renewed the mark 

Maysa Monjardim. For the analysis, we performed a literature review, seeking to 

make selection of material involving the subject and object, justifying the theoretical. 

It was also carried a survey with the public viewers of the miniseries, a participant in 

the community networking site Orkut. The analysis aimed at understanding how the 

audience of media product "Maysa Quando fala o coração" and all communication 

caused by it, roused the interest and later consumption of products and content 

related to the symbolic universe of Maysa. 

 

KEYWORDS: Scheduling. Imaginary. Serial narrative. Consume. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O agendamento é um fenômeno comunicativo atual e repetitivo. Em janeiro 

de 2009, a emissora de televisão Globo transmitiu em nove capítulos Maysa – 

Quando fala o coração, que tinha inicialmente o projeto de ir para as telas do 

cinema. Já em janeiro de 2010, a emissora tentou repetir a fórmula com o 

lançamento de mais uma minissérie tendo como protagonistas uma dupla de 

intérpretes: Dalva e Herivelto. 

A ideia de estudar o tema surgiu concomitantemente a um interesse bem 

mais subjetivo: descobrir quem era uma cantora brasileira (até o momento 

desconhecida para a pesquisadora) que apareceu repentinamente nas chamadas da 

Globo1.  

No período de exibição da minissérie, Maysa, que faleceu em 1977 (e tornou-

se um nome pouco disseminado desde então) ganhou notoriedade também como 

pauta de programas da emissora e da mídia, de revistas e jornais de circulação 

nacional, como Veja e Folha de São Paulo, de sites de entretenimento e de 

relacionamento.  

Concomitante a essa exposição, foram lançados (e relançados) CDs e 

biografias de Maysa. E posteriormente, a minissérie em si, como sucede 

frequentemente com as novelas globais, gerou: livro, CD e DVD. Deste modo, um 

produto midiático suscitou uma série para publicização de produtos culturais com o 

objetivo de consumo.  

Em geral, o consumo e o agendamento têm sido estudados separadamente 

na academia. As abordagens hodiernas em que amiúde o agendamento vem sendo 

estudado em Comunicação estão vinculadas em sua maioria às teorias do 

jornalismo, com o foco na influência e no papel da mídia na formação e mudança da 

opinião pública.  

De acordo com a hipótese da agenda-setting, os meios de comunicação, 

principalmente os jornais, atuariam de forma a pautar os temas de debate/interesse 

da agenda pública. Através da seleção e exposição de notícias dedicadas a um 

                                                           
1
 No período de lançamento da minissérie apenas uma música (“Ne me quitte pás”) foi encontrada no 

Kboing - um entre os sites de busca de música mais acessados no Brasil. Semanas depois da 
veiculação do programa, consta no site uma lista de músicas dessa intérprete.   
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problema particular os espectadores ficam mais convencidos de sua importância 

(IYENGAR 1989 apud TRAQUINA, 2001, p.35). 

Esse estudo buscou fazer uma correlação entre as teorias do consumo e a 

abordagem da agenda-setting, considerando que as mensagens midiáticas, até 

mesmo as que se projetam puramente entretivas, podem, dependendo de vários 

fatores, causar um efeito de agendamento tanto para o interesse e o debate quanto 

para o consumo simbólico e/ou material sobre o público. 

Sob essa perspectiva, este estudo buscou entender como o produto televisivo 

Maysa Quando fala o coração agendou o consumo de produtos e conteúdos 

vinculados à Maysa. As análises incidiram, então, sobre: o processo de 

agendamento para o consumo de produtos culturais relacionados à cantora; a 

identificação dos mecanismos comunicativos que nortearam o agendamento a partir 

da minissérie, e a compreensão do modo como a conquista da audiência desse 

produto televisivo contribuiu para o esse consumo. 

Assim, para a elaboração deste estudo foram realizadas uma pesquisa 

bibliográfica e uma pesquisa de opinião ou survey. A pesquisa bibliográfica fez o 

levantamento e a seleção do material já existente envolvendo o tema e o objeto. 

Conforme Lakatos (2006, p.83), esse momento é importante para que o pesquisador 

observe “em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram 

realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto”, além de 

estabelecer um modelo teórico de referência para nortear a pesquisa de campo.  

Foram levantados também dados referentes ao objeto de estudo: índice de 

audiência da minissérie, perfil de audiência, informações sobre a produção do 

programa e sobre os produtos lançados, pontos de vendas de uma das biografias da 

cantora, e outras informações consideradas relevantes para a pesquisa. 

A pesquisa de campo de cunho de opinião ou survey foi realizada no período 

de 21 a 30 de maio de 2010. Conforme Lakatos (2006, p.83), a pesquisa de campo 

objetiva “conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar [...] ou 

[...] descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. O método pesquisa de 

opinião ou survey possibilita o alcance de uma quantidade vasta de dados 

originados de grande número de entrevistados acerca de um tema específico 

(DUARTE, 2009). 
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Para a consecução da pesquisa de campo, um questionário foi criado no site 

Free Online Surveys e foi postado em duas comunidades do site de relacionamento 

Orkut2. Essa rede social foi escolhida por sua grande popularidade no Brasil e 

porque já atinge diretamente a um público jovem. O Orkut é uma rede bem 

estabelecida e o e tem por característica a troca de informações entre usuários, o 

que pode facilitou a obtenção de respostas. 

A pesquisa preferiu analisar um público jovem para observar a relação entre o 

conhecimento com a cantora e a minissérie, visto que Maysa morreu há mais de 30 

anos e não era exposta constantemente na mídia, de forma que o público poderia 

desconhecê-la. O Orkut também permitiu uma abrangência maior em relação a 

localização espacial, pessoas de regiões diferentes do país poderiam ser 

entrevistadas. 

O questionário online foi linkado, então, nas comunidades de Maysa Quando 

fala o coração e de Larissa Maciel. Foram obtidas 55 respostas. Cada entrevistado 

respondeu 10 questões fechadas, sendo que a última era de cunho cumulativo 

(múltipla escolha). Após a coleta dos dados, foi realizada a análise dos dados, a 

partir da estatística descritiva e da análise de conteúdo.  

O objetivo da pesquisa foi mensurar o consumo e perceber/evidenciar 

algumas relações entre o nível de agendamento, a compra e o interesse do 

consumidor. O norte deste trabalho foi a percepção de que o agendamento para 

compra e/ou consumo ocorre como resultado e parte de um processo em que a 

comunicação integrada (entre mídias) influencia e pauta o interesse do público 

enquanto consumidores, através de mecanismos variados. Nossa proposta pensou 

o agendamento com o foco no consumo (tanto simbólico quanto material) e se 

mostra relevante por contribuir como fomento para as pesquisas na área de 

Comunicação Social, através de uma abordagem que percebe o agendamento 

intermídia enquanto engrenagem propulsora para o consumo. 

 

 

 
                                                           
2
 PESQUISA Online. Maysa Quando fala o coração: destinada ao Orkut. 21-30 maio 2010. In: 

COMUNIDADES do Orkut. Maysa Quando Fala o coração (86.847 membros). Pra nós que vimos à 
minissérie. Larissa Maciel (7.047 membros). Se assistiu Maysa responda. Disponível em: 
<http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=k3q1q8nji8zt7vz763260>. Acesso em: 21 maio 
2010. 
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1 UMA ABORDAGEM GERAL SOBRE A AGENDA-SETTING 

 

 

Duas correntes principais caracterizam a história da pesquisa em 

comunicação: a pesquisa americana e a pesquisa européia (WOLF, 2006). Na 

primeira, os estudos incidiram sobre a influência dos meios de comunicação sobre o 

público. Na segunda, a atenção se volta para as relações gerais existentes entre o 

sistema social e os meios de comunicação. Contudo, atualmente as pesquisas 

avançam no ponto de confluência entre as duas tradições (WOLF, 2006). 

A partir dos anos 60, nos Estados Unidos, surgiram vários pesquisadores que 

se propuseram a atuar em equipe, buscando o cruzamento de diferentes teorias e 

disciplinas (HOHLFELDT, 2001). E é nesse contexto que surge a hipótese da 

agenda-setting, nos estudos de Maxwell McCombs e Donald Shaw. 

Hohlfeld (2001) esclarece porque se fala em hipótese e não teoria do 

agendamento. Segundo ele, a teoria é um paradigma fechado, um modelo pelo qual 

a realidade é traduzida, enquanto a hipótese é uma experiência a ser comprovada, 

que se eventualmente não se confirma em uma situação específica, não invalida a 

perspectiva teórica, mas pode levantar outra variante que tenha interferido para a 

não confirmação daquela experiência. Assim, os estudos sobre o agendamento têm 

se constituído um campo profícuo para pesquisa, aberto a investigações diversas e 

várias alternativas de trabalho, que podem inclusive integrar outras tendências de 

pesquisa. 

Essa teoria3 defende que a mídia pauta o que e como o público pensa, pois 

na medida em que seleciona o que veicula, atribui relevância e notoriedade a 

determinados assuntos, e simultaneamente, traz como conseqüência um 

apagamento do que não é exibido. De forma que os temas evidenciados pela mídia 

passam a figurar entre as preocupações e temas de debate da agenda pessoal do 

receptor e da sociedade. 

Conforme afirma Shaw,  

 

 

                                                           
3
 Para fins estéticos da redação deste estudo, os termos teoria e hipótese foram usados ao referir-se 

a agenda-setting. 
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em conseqüência da acção dos jornais, da televisão e dos outros 
meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou 
descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 
públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus 
próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou 
excluem do seu próprio conteúdo (1979 apud WOLF, 2006, p.144. 
Grifo nosso). 

 

 

A abordagem da agenda-setting pensa a ação dos meios não como 

formadores de opinião, causadores de efeitos diretos, mas como alteradores da 

estrutura cognitiva das pessoas. Pois, num período de tempo médio ou longo, o 

modo de cada indivíduo conhecer o mundo é modificado a partir da interação entre o 

seu conjunto de conhecimentos acerca da realidade social e as mensagens 

produzidas pelos meios de comunicação. 

A mídia exerce uma função organizadora da vida social, traduzindo e 

propagando os acontecimentos, considerados de interesse público. O processo de 

informação e de comunicação é contínuo e cumulativo. Durante o dia inteiro, o 

indivíduo é alcançado por um excesso de informações disseminadas pela mídia, que 

são guardadas inconsciente ou conscientemente na memória, as quais são ou 

podem ser utilizadas posteriormente por ele (HOHLFELDT, 2001).  

Nesse sentido, algumas características da comunicação massiva têm 

destaque dentro do processo de agendamento: a acumulação, a consonância e a 

onipresença. 

A acumulação está ligada a capacidade da mídia de criar e manter a 

relevância de um tema, ser um resultado global do modo como funciona a sua 

cobertura informativa (WOLF, 2006). Nesse caso, o empolamento (omissão ou 

cobertura modesta) de outros temas pode surtir o efeito contrário. A consonância 

associa-se ao fato de que os meios apesar de suas particularidades, possuírem 

traços e semelhanças em comum nos processos produtivos das informações 

(WOLF, 2006). Já a onipresença diz respeito ao fato do “conjunto de conhecimentos, 

opiniões e atitudes difundidas pela comunicação de massa – ter um caráter 

particular: é do conhecimento público que esse saber é publicamente conhecido” 

(WOLF, 2006, p.144). 

O agendamento ocorre em diferentes níveis e de formas variadas, nem 

sempre funcionando “em relação a todas as questões e sobre todas as pessoas” 
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(MCCOMBS 1976 apud TRAQUINA, 2001, p.36). Sendo que existem outros fatores 

além das mensagens midiáticas que interferem na mediação simbólica e em seus 

efeitos. “[...] a totalidade da informação sobre o mundo que cada indivíduo tratou, 

organizou e acumulou – pode ser pensada como um standard em relação ao qual a 

nova informação é confrontada para lhe conferir o seu significado” (ROBERTS, 1972 

apud WOLF, 2006, p.153). 

Vários teóricos destacam a existência de fatores que nivelam e dão maior 

eficiência ao agendamento, entre eles: o grau de envolvimento do receptor com a 

informação (ou fator necessidade de orientação: o receptor tem alto interesse sobre 

a notícia e um alto nível de incerteza), o grau de relevância e proximidade com o 

assunto e o grau de exposição ao assunto, a cobertura midiática daquele tema, as 

relações sociais, a troca de opiniões e informações e o quadro de referências 

acumuladas (standard). 

A agenda da mídia exerce influência sobre a agenda do receptor à medida 

que inclui em suas preocupações, certos temas que de outro modo não chegariam a 

seu conhecimento e não fariam parte de sua agenda (HOHFELDT, 2001).  

Conforme Colling (2001), os meios de comunicação têm um papel 

fundamental na disseminação de informações. Embora, a comunicação interpessoal 

exerça também seu papel, para que um fato seja conhecido entre a sociedade (e 

não somente por um grupo restrito), principalmente nos grandes centros, é vital que 

ele transite nos meios de comunicação, pois é difícil que um grande número de 

pessoas tome conhecimento desse fato somente através de conversas em seu 

círculo vivencial. Apesar de que, um tema pode ganhar visibilidade (ser selecionado) 

através da figura do líder de opinião, alguém com quem o receptor possui 

envolvimento emocional e afinidade diversa, e que exerce sobre ele certa autoridade 

ou serve como referência em relação a um ou vários assuntos.  

O nível de agenda varia de acordo com a proximidade do receptor com o 

tema. Quanto maior a distância, e mais indireto for o contato com aquele 

acontecimento ou realidade, maior a necessidade da mídia para obter 

enquadramentos (grande perfil de agenda) sobre aquele assunto. E quanto mais 

próxima está a pessoa, mais envolvida, mais munida de detalhes e, possivelmente, 

com um posicionamento firmado em relação ao assunto menor essa necessidade 

(baixo perfil de agenda). “A experiência direta, imediata e pessoal de um problema, 
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torna-o suficientemente evidente e significativo para fazer com que a influência 

cognitiva dos mass media se esbata” (WOLF, 2006, p.155). 

A receptividade ao assunto muda conforme o tema tratado. Os destinatários 

selecionam as informações que lhe interessam a partir de suas estruturas 

valorativas. As suas atitudes pessoais “parecem agir no sentido de integrar a agenda 

subjectiva na que é proposta pelos mass media” (WOLF, 2006, p.154).  A mídia até 

pode modificar a ordem de prioridades dos temas da agenda do público, só que ela 

não consegue fazê-lo rejeitar completamente seus temas favoritos em função dos 

apresentados (CARDOSO, 2008). Dependendo do valor conferido ao tema, o 

interesse do indivíduo não diminui mesmo em face de sua omissão por parte dos 

meios. É preciso ressaltar ainda que em menor ou maior grau a agenda do receptor 

também influencia a agenda da mídia. Além disso, existe também um 

interagendamento entre os diferentes tipos de mídia (HOHLFELDT, 2001). 

A maneira como um tema é exposto pela mídia também interfere no processo 

de mediação. Se aquele tema aparece numa matéria maior ou se é simplesmente 

uma nota durante o programa, a percepção que o público tem da sua importância é 

diferente, “os mass media fornecem algo mais do que um certo número de notícias. 

Fornecem igualmente as categorias em que os destinatários podem, sem dificuldade 

e de uma forma significativa, colocar essas notícias” (SHAW, 1979 apud WOLF, 

2006, p.146). 

Contudo, os meios de comunicação possuem capacidades diferentes para 

estabelecer a ordem dos assuntos relevantes do dia e influências e efeitos 

diferenciados na agenda pessoal e social.  Entre as conclusões de uma pesquisa de 

McClure e Patterson (1976 apud WOLF, 2006), foi apontado que o aumento do 

consumo televisivo não se traduz num maior efeito de agenda como acontece com a 

imprensa escrita. A televisão transmite mensagens condensadas, rápidas e 

heterogêneas e fornece uma visão global para determinado tema, porém tende a 

reduzir o significado do que é transmitido. Enquanto, o jornal impresso tem como 

característica um detalhamento maior da informação e uma eficácia cognitiva mais 

direta em relação ao nível de exposição.  

Wolf (2006) cita Eyal (1981) alertando sobre a impossibilidade de se comparar 

as técnicas de avaliação e as dificuldades da formulação de hipóteses para esse tipo 

de pesquisa (que compara a eficácia do efeito de agenda em receptores de meios 

de comunicação tão díspares, como TV e imprensa).  
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A referida pesquisa fez uma análise de conteúdo comparando apenas os 

noticiários televisivos com os jornais locais durante uma campanha presidencial em 

1972. A análise foi de uma circunstância única (eleições), desconsiderando que por 

suas especificidades é que esses dois meios são dotados de influências diferentes. 

A situação produtiva, a situação receptiva, as especificidades técnicas, a linguagem 

e outras características ligadas a cada meio comunicativo são fatores atuantes 

durante a mediação e, consequentemente, nos efeitos da agenda.  

Tratando-se de TV, tais especificidades “não podem ser tratadas como 

secundárias, pois definem a forma que assume o contato entre a mensagem e o 

indivíduo [...]” (JUNQUEIRA, 2009, p. 51). O contexto, a estrutura externa e a base 

tecnológica televisiva “não explicam nada se não estiverem referidos àquilo que 

mobiliza tanto produtores quanto telespectadores: as imagens e os sons que 

constituem a „mensagem‟ televisual‟” (MACHADO, 2000, p.19).  

A televisão sempre atinge a um público massivo, seja em canal a cabo (pago) 

ou em canal aberto.  

 

 

A verdade é que a televisão opera numa tal escala de audiência, que 
nela o conceito de „elitismo‟ fica completamente deslocado. Mesmo o 
produto mais „difícil‟, mais sofisticado e seletivo encontra sempre na 
televisão um público de massa. A mais baixa audiência de televisão 
é, ainda assim, uma audiência de várias centenas de milhares de 
telespectadores, e, portanto, muito superior a mais massiva 
audiência de qualquer outro meio [...] (MACHADO, 2000, p.30). 

 

 

A mensagem televisiva compõe som e imagem. A TV utiliza-se de uma 

linguagem mais compreensível, lúdica e próxima da oralidade, mesmo em situações 

discursivas que exijam maior formalidade e traz também uma variedade de 

programas. Dessa forma, consegue dialogar com pessoas diferentes em idade, 

posição social, formação, capital cultural e experiência. Esse diálogo é em vários 

momentos emotivo e pessoal. Em um telejornal, por exemplo, o apresentador 

mostra-se sério ao falar sobre economia e depois noticia o resultado de um jogo de 

futebol ou uma situação inusitada sorrindo e se posicionando de modo mais 

descontraído.  
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A televisão traz a imediaticidade (através das coberturas ao vivo) e o efeito de 

espetáculo, através de todo um jogo de tomadas, cenas, cor, luz, som e recursos 

gráficos. Compondo uma “espécie de ritual em torno de uma coisa para torná-la 

mais vibrante „impactante‟ e interessante” (MARCONDES FILHO, 1994, p.41).   

A linguagem televisiva é híbrida, repetitiva e fragmentada, seja pelo recorte 

dado ao programa pela direção, seja pelos breaks. O espectador é também disperso 

e distraído. “A recepção de televisão em geral se dá em espaços domésticos 

iluminados, em que o ambiente circundante concorre diretamente com o lugar 

simbólico da tela pequena, desviando a atenção do espectador e solicitando-o com 

muita frequência” (MACHADO, 2000, p.87). 

O jornal impresso atinge um público mais restrito em termos de alcance 

(atinge uma ou mais cidades), audiência e situação social. A mensagem é escrita e 

é necessário saber ler e interpretar para apropriar-se das informações. A linguagem 

embora abarque características regionais, é mais formal. Além disso, é preciso 

comprar o jornal, que não é considerado item prioritário para as pessoas, 

dependendo da renda e do gosto particular. A informação impressa é sempre o 

resultado da organização e contextualização dos acontecimentos. A recepção exige 

maior domínio da língua e concentração. O jornal tem por função principal informar o 

que é de caráter público, enquanto a grade de programação televisiva tem por 

objetivo principal entreter.  

Todos esses fatores convergem para efeitos de agenda independentes para 

esses meios de comunicação. Efeitos com características próprias, a longo e a curto 

prazo, que podem ser integrados durante a recepção, pois o indivíduo é exposto a 

vários meios. McCombs (apud WOLF, 2006) defende o conceito de modalidades 

específicas dos efeitos de agenda. Ao jornal impresso caberia a função de agenda-

setting (estruturação da agenda) e à televisão a enfatização (reordenação e 

ressistematização dos temas principais da agenda).  

Destarte, os estudos do agendamento consideram uma série de variantes, 

que atuam e interagem no processo de mediação simbólica: o processo de 

produção, características de cada meio de comunicação, o público, suas 

experiências pessoais e conhecimentos acumulados, as tendências políticas dos 

indivíduos, seus quadros valorativos e seletivos em relação aos temas, sua forma e 

seus hábitos de consumo, o interagendamento midiático e a integração dos quadros 

interpretativos oferecidos, a influência do grupo social e do líder de opinião. 
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Em geral, o conceito e os estudos da agenda-setting têm sido enfatizados e 

apropriados dentro das pesquisas do campo do jornalismo. As pesquisas, em geral, 

discorrem sobre o filtro das informações pela mídia (seleção das notícias), sua 

influência sobre a vida das pessoas e na formação da opinião pública e relacionadas 

aos efeitos comunicativos dos noticiários televisivos, das informações escritas e das 

campanhas eleitorais. 

Conforme Wolf (2006, p.172), apesar da agenda-setting “ser uma hipótese 

sobre a influência cumulativa e sobre os efeitos a longo prazo, na realidade, a 

pesquisa limitou-se, muitas vezes, a um contexto comunicativo específico, o da 

„campanha‟, traindo assim, em certo sentido, as premissas iniciais”. 

Os estudos da agenda-setting não têm sido relacionados ao consumo nem ao 

entretenimento. Quase todos “operacionalizam o conceito de agenda midiática com 

a utilização de dados baseados em análises dos conteúdos da produção do campo 

jornalístico [a informação/notícia] [...] e não do conteúdo de toda a programação 

midiática” (TRAQUINA, 2001, p.20).  

O presente estudo buscou estabelecer uma relação entre a teoria do 

agendamento e os estudos sobre o consumo, considerando que o público é 

alcançado cotidianamente também por uma enxurrada de mensagens midiáticas 

entretivas, providas de significados e intenções que trazem efeitos independentes ou 

integrados (através do interagendamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 IMAGINÁRIO, ENTRETENIMENTO E CONSUMO: IMBRICAÇÕES. 

 

 

2.1 A cultura da mídia e o uso do imaginário. 

 

 

A expansão do capitalismo e o desenvolvimento de novas tecnologias e 

meios de comunicação, além de transformar as relações de trabalho, mudou a 

sociedade e seus hábitos de lazer. A indústria cultural ou cultura de massa vem 

ocupar parte desse lazer, alimentando o espírito e propagando o consumo. O lazer 

antes associado às festas e jogos em sociedade e família, passou a ser cada vez 

mais o aproveitamento individual de um tempo fora da rotina de trabalho (MORIN, 

1997). O termo indústria cultural4 foi utilizado por Morin, justamente devido à difusão 

massiva (dirigida a qualquer um ou, melhor, a uma multidão) através dos meios de 

comunicação, como extensão dessas mudanças. 

A cultura de massa vem beber das fontes da cultura nacional, religiosa ou 

humanista, integrando-as ou corroendo-as, conforme as necessidades próprias do 

mercado. Ela não é imposta pelas instituições sociais. Ela é proposta. Propõe 

modelos, mas não os cria (MORIN, 1997). Ela ganha a intimidade da vida cotidiana 

através, da televisão, do rádio, do cinema, da literatura por meio dos best-sellers, do 

lazer imbuído nas práticas de consumo (como as indústrias do turismo e os 

shoppings), da música e se mistura a arte, mas é desconsiderada pela crítica 

enquanto tal, em face da sua produção e reprodução em larga escala, efemeridade, 

às suas promessas e associações de felicidade e de seu objetivo maior: o consumo. 

Por um lado, a própria natureza do consumo exige um produto individualizado 

e sempre novo, no entanto, a tendência de racionalização da produção e 

despersonalização da criação faz parte da massificação das mercadorias necessária 

às vendas. Desse modo, a indústria cultural passa a utilizar a própria estrutura do 

imaginário, seja através da personalização dos produtos através das marcas ou pelo 

uso de personagens e situações que incorporam “símbolos, mitos e imagens 

concernentes à vida prática e a vida imaginária; um sistema de projeções e de 

identificações específicas” (MORIN, 2003, p.15).  

                                                           
4
 Os termos indústria cultural, cultura de massa e cultura da mídia foram empregados como 

sinônimos. 



20 

 

O imaginário faz parte do ser humano, graças à cultura e a suas experiências 

individuais, e passa a ser usado por empresas de vários ramos, como uma 

alternativa de diferenciar uma marca de suas concorrentes no mercado, pois a 

evolução tecnológica torna cada vez mais a qualidade dos produtos similar. A mídia, 

particularmente, emprega o imaginário e o embaralha com a realidade, ou mesmo 

cria outra realidade, para atrair o público, já que seu consumo, diferentemente de 

outros produtos, é psíquico.  

Todo produto tem uma função para o consumidor. Uma necessidade a 

satisfazer, que pode ser prioritariamente de caráter prático, mas a tendência atual é 

que sua função durante o processo do consumo ocorra também na dimensão 

simbólica, de modo a singularizar as necessidades e causar o sucesso de vendas. A 

publicidade vem utilizando o imaginário para transmitir personalidade aos objetos e 

estabelecer uma identidade entre a personalidade do consumidor e a 

“personalidade” dos objetos, criando o vínculo emocional e buscando a fidelização 

(COELHO, 2003). 

Conforme Jung (apud MARK; PEARSON, 2001, p.44), “os seres humanos 

compartilham uma herança psíquica que subverte as diferenças aparentes de 

tempo, espaço e cultura”. Segundo esse autor, nossas fantasias são bastante 

previsíveis e seguem padrões narrativos conhecidos e instintivamente 

reconhecíveis; os arquétipos. 

 

 

[...] figurinos-modelo do espírito humano que ordenam os sonhos e, 
particularmente, os sonhos racionalizados que são os temas míticos 
ou romanescos. Regras, convenções, gêneros artísticos impõem 
estruturas exteriores às obras, enquanto situações-tipo e 
personagens-tipo lhes fornecem as estruturas internas. [...] A 
indústria cultural persegue a demonstração à sua maneira, 
padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos 
arquétipos em estereótipos (MORIN, 1997, p.26). 

 

 

A cultura de massa, em seus vários empréstimos e intercâmbios com as 

outras culturas e formas de expressão do ser humano, retoma a dimensão simbólica 

explorando os arquétipos. Como o produto da cultura de massa não possui uma 

função material específica, os arquétipos servem para preencher o significado do 

consumo e atrair o público, além de estruturar suas fórmulas ao longo do tempo sem 
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cansá-lo, pois as histórias arquetípicas toleram repetições. Elas podem ser usadas 

largamente sem cansar, a partir de um padrão narrativo, que pode sofrer variações 

de interpretação de suas histórias conforme a consciência humana evolui (MARK; 

PEARSON, 2001,) e pode ser atualizado e parametrado pela cultura e pelas 

condições socioeconômicas (VEIGA apud TROIANO, 2009).  

Esse padrão narrativo cabe perfeitamente a produção da indústria cultural, 

pois dissolve sua contradição-básica: a necessidade de produzir mercadorias 

massivamente e ao mesmo tempo dispor um produto novo e individualizado. A 

televisão vem utilizar os arquétipos, de acordo com suas necessidades comerciais, 

em seus níveis mais superficiais ou profundos, especialmente na teledramaturgia em 

seus personagens estereotipados e suas histórias, concebidas a partir de receitas-

padrão (intriga amorosa e happy end) (MORIN, 1997). 

Em consonância com a publicidade, a televisão utiliza imagens, símbolos, 

sentimentos e associações a partir de modelos racionalizados e conscientes que 

buscam a identificação-projeção do público (RANDAZZO, 1996; MORIN, 1997). A 

televisão afirma-se no espetáculo, nas representações que misturam o real ao 

imaginário, o sério ao frugal, o drama à informação, através de “[...] narrativas que 

contenham personagens, argumentos, convenções e mensagens familiares e 

reconhecíveis, e com gêneros bem conhecidos” (KELLNER, 2001, p.301). 

Os meios de comunicação operam com três áreas de programação: notícia-

reportagem, publicidade e entretenimento (LUHMANN, 2005, p.121) que funcionam 

autonomamente, mas também se mesclam. A programação televisiva alterna e 

combina o informativo e o imaginário. Muito se tem discutido sobre como os 

telejornais têm diminuído o valor e informatividade das notícias ao mesmo tempo em 

que a pirotecnia e o lúdico são empregados. Enquanto isso, a telenovela vem 

trazendo ao público informações e esclarecimentos sobre problemas sociais (como 

AIDS, desaparecimento de crianças, drogas, câncer), provocando um debate. 

A cultura da mídia usa também a vida privada na construção do espetáculo. 

Na televisão, a dramatização da notícia do casal morto antes da véspera do 

casamento tende a ponderar sobre a informação propriamente dita. Também, num 

processo de vedetização (criação de estrelas), a vida particular tende a ser 

destacada, seja através criação de celebridades instantâneas, pessoas que se 

tornam conhecidas por qualquer motivo e se mantém na mídia fazendo algo 

importante depois ou apenas sendo constantemente vistas, seja através da vida 
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pessoal dos artistas do cinema, da televisão e da música, sendo mais valorizada que 

(e tão rentável quanto) suas carreiras ou talentos (MORIN, 1997; MARTINO, 2009).   

Tanto a informação romanceada e vedetizada, quanto as narrativas 

televisivas apelam para os mesmos processos de projeção-identificação: a estrutura 

afetiva do imaginário (MORIN, 1997). Na simpatia ou antipatia pelos personagens 

midiáticos (reais, fictícios ou híbridos) e as situações expostas, o público desenvolve 

seus próprios vínculos afetivos e posicionamentos durante a recepção.  

Assim, a cultura midiática vem a preencher o universo simbólico em espaços 

antes ocupados essencialmente pelas relações sociais, “[...] a televisão hoje em dia 

assume algumas das funções tradicionalmente atribuídas ao mito e ao ritual (ou 

seja, integrar os indivíduos numa ordem social, celebrando valores dominantes, 

oferecendo modelos de pensamento, comportamento e sexo para imitação, etc.)” 

(KELLNER, 2001, p.304. Grifo nosso). 

É nesse emprego da narrativa, do imaginário, da vida privada, e de todo um 

repertório já familiar ou familiarizante, que a televisão remodela e inova seus 

produtos, ao mesmo tempo em que, oferece e permite a ressignificação e 

atualização das categorias simbólicas, mantendo a audiência ao causar a 

identificação. 

 

 

2.2 Lazer e entretenimento: o consumo da ficção televisiva. 

 

 

O lazer caracteriza-se pelo tempo livre que o indivíduo dispõe (os momentos 

de férias, fim de semana, ou simplesmente os horários não preenchidos por 

atividades domésticas ou de trabalho). Ele ocupa não apenas um tempo de repouso, 

mas um tempo de prazer, propiciado pela cultura de massa que ignora os problemas 

do trabalho, da sociedade e da família e dirige-se às necessidades da vida privada, 

do consumo e do bem-estar. (MORIN, 1997).  

O consumo dos produtos da mídia é empreendido nos momentos de lazer, 

nos espaços e momentos liberados pelos ritmos tirânicos da sociedade industrial e 

traz para as pessoas o prazer, fácil e eterno, dentro e fora de casa (SILVERSTONE, 

2005). E é a televisão quem ocupa, hoje, a maior parte do tempo de lazer, cada vez 

mais concentrado no consumo de espetáculos, cuja preferência é a ficção 
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(LIPOVETSKY, 2009). Vários canais preenchem a maior parte de sua programação 

com a serialização dos seus produtos. Novelas, minisséries e séries ocupam o 

horário nobre da maioria dos canais abertos brasileiros.  

Vários fatores explicam e reforçam o consumo da televisão como meio de 

entretenimento. Enquanto no cinema, arranca o espectador da rotina e monopoliza 

sua atenção, a recepção televisiva se dá no dia-a-dia do público, é vista em casa, na 

luz e na familiaridade do cenário cotidiano.  As imagens do cinema convidam ao 

silêncio e ao mergulho no espetáculo. As imagens da televisão dão ensejo a 

conversas e toda uma série de observações (LIPOVETSKY, 2009). O telespectador 

não se desliga da realidade real. Pelo contrário, ele continua suas atividades na 

comodidade do lar, mas não perde mesmo assim o entendimento com o que se 

passa, pois a TV está sempre reiterando o que diz. 

A TV oferece cotidiamente o novo, na instantaneidade das notícias; nos 

programas remodelados; nas mudanças da programação; no troca-troca dos 

apresentadores, atores e demais sujeitos televisivos; nas grandes produções das 

narrativas televisuais, na criação de stars. Como afirma Lipovetsky (2009), a TV 

fornece o inédito a uma sociedade sedenta de novidades permanentes.  

A TV assume, portanto, o papel de estúdio hollywodiano, produzindo um fato 

novo diariamente e alimentando sistemática e regularmente os telespectadores, 

sendo um fornecedor permanente de sonhos (MARCONDES FILHO, 1994). 

Outro fator de identificação e manutenção do consumo televisivo é o tom 

familiar e íntimo de sua linguagem. Ela trabalha mais com closes e planos médios, 

que “caracterizam a ação dramática e exigem cenas curtas e incisivas de grande 

dramaticidade, para compensar a falta de concentração, obrigando a fazer caminhos 

mais reiterativos e emocionais” (FIGUEIREDO, 2003, p.21). O close na expressão e 

fala do sujeito televisivo parece dialogar diretamente com o público. 

A televisão emprega a familiaridade também em seus personagens 

recorrentes e personalidades populares, como apresentadores ou atores conhecidos 

ou apresentados, e posteriormente, reconhecidos, pois tal como o cinema, a 

televisão também possuí e cria suas estrelas, que também conquistam o público e 

são parte integrante da diversão. 

O entretenimento oferecido pela TV preenche ainda uma lacuna da existência 

das pessoas. Essa lacuna deixada pela escassez ou diminuição dos contatos 

sociais, gerada pelas ocupações diárias, é aproveitada, então, pelas narrativas 
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ficcionais, onde as pessoas encontram uma espécie de alimento cotidiano para a 

esfera emocional, vivencial e afetiva, uma válvula de escape às tensões e um modo 

de entreter-se e de liquidar o tempo supérfluo, ou de lazer (MARCONDES FILHO, 

1994; FIGUEIREDO, 2003; LUHMANN, 2005). 

O prazer se instaura no acompanhamento da construção e, principalmente, 

do desdobrar da narrativa. “O que mantém o público fiel é uma espécie de encontro 

regular. À medida que são vistos esses heróis se tornam „familiares‟, as pessoas se 

afeiçoam a eles, sentem prazer em reencontrá-los [...]” (LIPOVETSKY, 2009, p.219). 

O telespectador gosta de rever seus personagens favoritos e quer saber como a 

história se desenrolará. 

A produção televisiva, cada vez mais refinada, a despeito do curto tempo de 

feitura dos produtos, ambienta as histórias e situa os personagens dentro do tempo 

e do espaço, criando uma realidade fictícia. Conforme Luhmann (2005), o 

entretenimento pressupõe objetos reais totalmente autogerados, objetos que 

facilitam a passagem da realidade real para a realidade ficcional. A imagem da 

televisão, o som, o cenário, criam a moldura externa que faz surgir um mundo no 

qual passa a valer uma realidade ficcional própria. 

A narrativa se move ora por informações ora por supressões e é carregada de 

tensão. Orienta-se para o futuro, mas se provém de passado para que o 

espectador/leitor compreenda quando a incerteza se dissipa com as informações já 

introduzidas (LUHMANN, 2005). 

O espetáculo das narrativas enche os olhos, a imaginação e a própria vida do 

público. A televisão utiliza a variedade para compor o espetáculo, torná-lo 

sensacional e atrair o telespectador: variedade de atores, de personagens, de 

gêneros dramáticos (humor, épico, sátira, etc.) de linguagem (circo, teatro, cinema, 

etc.) e de recursos técnicos (luzes, cenários, cores).  

A trama envolve problemas, temas e situações comuns, que poderiam ter sido 

vividos pelo próprio telespectador e é assim que ele sente-se, e que ela busca fazê-

lo sentir-se em relação à realidade fictícia. O entretenimento busca a “ativação 

daquilo que é vivido, esperado, temido, esquecido por si mesmo – como faziam, no 

passado, os mitos que eram relatados” (LUHMANN, 2005, p.103, 104).  

O espectador diverte-se ao penetrar na realidade da narrativa, ao viajar no 

tempo e no espaço, vivenciando experiências que contudo não pratica, “nos 

universos idealizados onde tudo é mais intenso, mais forte, melhor” (MORIN, 1997, 
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p.82). “É evidentemente sedutor experimentar em si mesmo realidades virtuais – ao 

menos numa fantasia que se pode interromper a qualquer momento” (LUHMANN, 

2005, p.105). 

O entretenimento, proporcionado pelas histórias, depende do repertório 

particular e do conhecimento anterior das narrativas que possibilitam tanto a 

compreensão do “eu” do espectador (quem, o que ele é e onde ele está), como da 

própria ficção (SILVERSTONE, 2005). “Mais do que os detalhes de cada história, é 

aquilo que é comum a várias delas que costuma ser lembrado e discutido pelos 

espectadores, inclusive pela comparação que realizam com as histórias que estão 

acompanhando naquele momento” (ALMEIDA, 2003, p.200). 

O prazer é gerado na comparação entre as situações vividas na ficção e a 

vida do público, e na disposição de personagens variados. O telespectador associa-

se a (ama/odeia) determinados personagens, modelos de comportamento e estilos 

de vida representados na ficção e se vê engajado a participar da trama, ao torcer 

pela felicidade da mocinha, ao se irritar com as atitudes do vilão, ao recorrer a sua 

memória (seus conhecimentos e experiências) na tentativa de decifrar as pistas e se 

antecipar as atitudes dos personagens. 

A ficção televisiva, assim como outros produtos culturais, se constrói e 

promove o entretenimento, a partir da dicotomia repetição-padronização e novidade. 

A televisão repete ao usar as mesmas fórmulas na narrativa e ao substituir uma 

série por outra, que guarda características idênticas, a fim de não desequilibrar as 

percentagens de gênero pré-estabelecidas. Esse processo chamado de 

“palimpsesto” mantém o texto primitivo, cria um elo definitivo com o espectador, e 

gera, por sua vez, a satisfação do consumo (BALOGH, 2005; FIGUEIREDO, 2003; 

JUNQUEIRA, 2009, LEITE; GUERRA, 2002). 

Essa repetição promove a padronização da teledramaturgia, mas não impede 

a individualização da obra. Pelo contrário, os constrangimentos produtivos, 

causados pelas demandas comerciais, pelo ritmo acelerado de produção e pela 

necessidade de manter os ingredientes que agradam o público, restringem por um 

lado a criatividade, contudo, instigam as resoluções artísticas, conferindo qualidade 

a obra e atendendo aos anseios da sociedade midiática (LEITE; GUERRA, 2002). 

Segundo Machado (2000, p.24), “a arte de cada época é feita com os meios, os 

recursos e as demandas dessa época e no interior dos modelos econômicos e 

institucionais nela vigentes”. 
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A novidade na teledramaturgia é fundamental para continuar atraindo os 

telespectadores. Ela se dá na troca de uma narrativa por outra, na mudança de 

autores, de ambientações, de épocas contextualizadas e nas canções, nos novos 

rostos de atores e nas novas construções visuais e sonoras (ALMEIDA, 2003). A 

sensação de movimento, ocasionada pela oscilação entre tensão e amenidade, 

constituinte da realidade fictícia, causa também a novidade.  

E é pela necessidade de novidade que a televisão está sempre remodelando 

e trocando os programas e o universo da produção. De acordo com Luhmann (2005, 

p.100-101. Grifo nosso.), as pessoas “querem ser entretidas sempre de forma 

diferente. Pelos mesmos motivos, todo entretenimento deve encontrar um final e 

cuidar ele mesmo para que isso ocorra”. Contraditoriamente, portanto, para manter o 

entretenimento é que a brincadeira deve terminar. Então, com a dissolução das 

incertezas, a narrativa se desfaz e se inicia novamente. 

 

 

2.3 Teledramaturgia: das possibilidades de agendamento para o consumo. 

 

 

A televisão responde, no Brasil, por grande parte da verba publicitária do 

anunciante. É a teledramaturgia, principalmente as novelas, o programa que 

consome a maior parte desse investimento. Conforme Almeida (2003), a exibição de 

vários estilos de vida através dos personagens nas narrativas televisivas permite a 

manutenção de uma sociedade de consumo, pois é possível explorar esses estilos 

de vida, conforme a segmentação do público e o imaginário da marca, sem implicar 

numa tentativa irritante e direta de convencer o espectador a comprar, o que é 

considerado ideal para o anunciante. 

Outro benefício da teledramaturgia é a capacidade de atingir tangencialmente 

um público massivo e sempre variado, em termos de idade, sexo, classe social, 

endereço, o que diversifica as possibilidades de consumo para vários produtos 

(ALMEIDA, 2003). O consumo se inicia na própria narrativa, quando a audiência se 

firma, mas pode ser potencializado nela e por ela dentro de um leque de 

possibilidades. Segundo Silverstone (2005, p.150), “consumimos a mídia. 
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Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos 

persuadidos a consumir pela mídia”.  

Destarte, na lógica comercial televisiva, é primordial conquistar o espectador 

para manter um programa, pois o que é vendido e gera capital é o próprio público 

(audiência). Logo, a estréia de um programa é precedida de um aparato de convites 

para que esse público-alvo efetivamente se torne seu telespectador. São anúncios, 

entrevistas com elenco e mostra dos bastidores as estratégias mais visíveis. Pode-

se perceber ainda, diluídas na programação pré-estréia e durante o decorrer do 

programa, o debate de temas que aparecerão naquela atração específica.   

 

 

Sabemos que a cada lançamento, há um número grande de 
chamadas para o programa, que funcionam como „bula‟, dando as 
principais instruções ao espectador. [...] Há chamadas que nos 
informam sobre o programa e a forma de apreensão do mesmo. Os 
realizadores e artistas são chamados a falar da série nos „programas 
container‟ do tipo de Fantástico, ou se desvelam para o leitor truques 
de realização ou detalhes da direção de atores em programas como 
Vídeo Show, etc. As informações da mídia impressa constituem mero 
reforço, as informações essenciais são dadas pela TV (BALOGH, 
2005, p.148). 

 

 

A emissora, objetivando agendar o consumo da trama, utiliza todas as vias 

possíveis para comunicar sua marca, simultaneamente. Como qualquer fornecedor 

de bens de consumo, espera que o público em sua busca particular por informações 

cruze em algum momento com as informações de seu produto e as absorva 

juntamente com aquelas que originalmente procurava (FRANZÃO NETO, 2006; 

BAUMAN, 2008). 

A partir do seu lançamento, a narrativa torna-se uma fonte permanente de 

pautas para a imprensa, seja apenas em matérias entretivas, dialogando com o 

público sobre o mundo da trama, seja pelos temas sociais gerados nela e 

repercutidos por ela. Conforme Motter (2004), o debate é impulsionado com a 

repercussão alcançada na mídia a partir da importância social dos temas tratados 

pelo programa. Os jornais e as revistas informativas tornam-se silenciosos ou 

loquazes dependo do nível de interação da narrativa com a realidade. 
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Através desse conjunto de informações, suscitado de forma comercial pela 

emissora ou espontaneamente pela mídia, a narrativa torna conhecidos do público e 

transmite notoriedade a produtos, serviços e temas sociais a elas associados. Na 

prévia e no decorrer do programa, parte ou todo o seu universo subjacente – 

personalidades, produtos e temas por vezes esquecidos ou pouco debatidos – 

ganha destaque imediato para desaparecer logo adiante juntamente com aquele 

programa. 

Devido ao acúmulo e a exposição contínua de informações, principalmente, 

durante a exibição da narrativa, todo um universo simbólico circundante ganha 

relevância e certa preferência para o público. Contudo, esse destaque conferido ao 

mundo em torno da trama é tão efêmero quanto ela própria.  

Assim, o debate e o destaque acentuados a partir da narrativa televisiva 

durante o entretenimento se mantêm apenas enquanto servem para impulsionar e 

pautar o consumo. O que se mantém na memória do público são as repetições entre 

as mensagens das narrativas, que podem ser acionadas por ele na compreensão de 

problemas sociais e na formação das imagens das marcas (ALMEIDA, 2003). 

Entretanto, de acordo com os interesses da emissora, o mesmo público convidado a 

consumir um enredo e seus produtos (direta ou indiretamente relacionados à 

narrativa) é convocado a esquecê-los e trocá-los. 

Essa transitoriedade dos conteúdos da programação é fundamental para 

equilibrar o ciclo mercadológico da televisão: a novidade assegura o interesse da 

audiência, atualiza a imagem da emissora, gera competitividade e mais lucro por 

meio de seus próprios produtos e dos anunciantes. A novidade é o mecanismo de 

manutenção capitalista da TV. Do mesmo modo que qualquer mercadoria na 

sociedade dos consumidores, o programa televisivo e o seu universo deve defasar-

se para ser substituído e gerar mais consumo.  

O princípio básico do consumo é a não-satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores. Os produtos devem ser constantemente 

modificados e renovados para que o velho torne-se defasado, inútil ou apenas 

insatisfatório, e o consumidor continue o processo de compra e consumo (BAUMAN, 

2008). Por isso, a própria televisão encarrega-se de levar o produto (programa) 

antigo ao esquecimento simplesmente fornecendo diariamente o novo.  

O telespectador “não precisa [...] ser solicitado a esquecer o mais rápido 

possível para que algo novo possa ser escrito ou vendido, pois isso surge por si 
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próprio, à medida que cada emoção constrói-se e dissolve-se individualmente” 

(LUHMANN, 2005, p. 101. Grifo nosso). De acordo com Bauman (2008, p.186), 

“numa sociedade supersaturada de informações, as manchetes [o conteúdo 

televisivo atual] servem principalmente (e de maneira efetiva!) para eliminar da 

memória as manchetes do dia anterior [...]”. O novo é permanentemente oferecido, 

no entanto, ele se estabelece dentro dos moldes do velho (repetido).  

Entretanto, se nem tudo na televisão é novidade existem vários motivos 

práticos para isso: a estrutura mais ou menos fixa possibilita que os procedimentos 

de produção sejam equivalentes a cada programa, facilitando sua consecução 

(LEITE; GUERRA, 2002, p.143); as repetições mantêm uma imagem de marca para 

os produtos associados a cada programa, tornando os seus apelos reconhecíveis 

(ALMEIDA, 2003); o uso das mesmas representações e modelos coloca a 

disposição do público imagens com as quais ele pode identificar-se, com isso “[...] 

apesar da repetição estereotípica da forma de realização, há um interesse sempre 

renovado.” (LUHMANN, 2005, p. 101). 

Conquistado o interesse da audiência, o consumo da teledramaturgia é 

assegurado pelo divertimento e pela projeção. Na vida cotidiana, a realização 

pessoal passa por vários entraves sociais e econômicos, mas a felicidade prometida 

no universo da juventude, beleza e riqueza dos produtos culturais pode ser 

acessada hoje e agora através da narrativa. A vida que não é experienciada ou que 

fracassa na realidade real é, então disponibilizada nos materiais de entretenimento 

dos meios de comunicação (LUHMANN, 2005). O prazer ocorre justamente nas 

instâncias do não realizável, porém desejável, na promessa enganosa de felicidade 

fácil. 

O consumo apazigua ansiedades, mas não refreia a carência nem o desejo. 

O prazer e a excitação são constantemente oferecidos, mas não realmente 

entregues. As necessidades não devem ser satisfeitas, devem, porém, ser sempre 

estimuladas. A terapia da compra é tanto a cura como a doença (SILVERSTONE, 

2005).  

Possivelmente, o consumo da narrativa se sustenta através dessa 

identificação com os personagens, seus estilos de vida e suas associações e tem 

sua continuidade quando o consumidor se apropria, usa e descarta os bens 

simbólicos, na tentativa de construir ou deslocar significados para si próprio, para 
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sua vida e, também, na busca incessante por prazer e felicidade, ainda que 

momentâneos. 
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3 CONSUMO E PRODUTOS MIDIÁTICOS  

 

 

3.1 Televisão: linguagem, formatos e práticas de consumo. 

 

 

A televisão surge no Brasil na década de 50. Sem uma linguagem própria e 

de forma precária, tanto pela falta de profissionais experientes como pela falta de 

uma estrutura técnica melhor, causa estranhamento no público. Inicia sob muita 

experimentação, absorvendo profissionais do rádio, e copiando desse meio o 

modelo de patrocínio dos programas. A publicidade dos primórdios da TV era 

também simplória. Eram garotas-propaganda encenando a apresentação do produto 

em frente a uma câmera parada. Os VTs tinham ritmo do cinema. Eram slides ou 

desenhos animados (MARCONDES FILHO, 1994). É somente na década de 60, que 

ela se expande além da restrita elite centro-sul, devido à produção em larga escala, 

ao aumento do sinal de cobertura e as facilidades de compra por crédito (ALMEIDA, 

2003).  

O desenvolvimento da televisão no Brasil não pode ser separado do 

amadurecimento da publicidade. Por um lado, a TV com seu modelo comercial 

“ampliou o mercado publicitário – foi o veículo ideal para uma série de anúncios, e 

ajudou a estabelecer um padrão profissional no mercado publicitário” (ALMEIDA, 

2003, p.23). Por outro, as exigências desse modelo coagiram a publicidade a investir 

mais produção dos anúncios e criar assim uma linguagem própria pra si e para o 

meio, numa relação de troca e benefícios mútuos. 

Com a sistematização e adoção de um modelo comercial televisivo, o tempo 

passa a ser dividido em unidades de 30 e 60 segundos e é vendido como um 

pacote. “[...] surgem a administração empresarial da grade de horários, o início 

pontual dos programas e alta seletividade dos anunciantes, especialmente nas 

emissoras de maior audiência” (MARCONDES FILHO, 1994, p.65). A partir de então, 

a programação televisiva passa a ser constituída de blocos maiores ou menores 

intercalados por intervalos comerciais. A linguagem televisiva torna-se cada vez 

mais rápida, fragmentada, sintética e repetitiva. O tempo não pode ser 

desperdiçado, pois ele se constitui o mais importante produto televisivo.  
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A princípio os breaks surgiram pela necessidade de financiamento da TV, 

mas posteriormente, sua função ultrapassa isso e torna-se parte da sua linguagem. 

“Ele tem também um papel organizativo muito preciso, que é o de garantir, de um 

lado, um momento de „respiração‟ para absorver a dispersão e, de outro, explorar 

ganchos de tensão que permitem despertar o interesse da audiência [...]” 

(MACHADO, 2000, p.88).  

A fragmentação e repetição são fundamentais e integram a produção e a 

recepção televisiva, o espectador por vezes se distrai em seu ambiente doméstico 

ou zapeia5 pelos canais com seu controle remoto durante os breaks e perde a 

atenção sobre o que está sendo exibido. E para segurar essa audiência é que a 

linguagem televisiva é marcada por altos e baixos, ritmos acelerados, impacto e 

apelo contínuos. 

 

 

 
As televisões têm que segurá-lo, têm que mantê-lo fixo. Para isso é 
preciso um volume constante, consecutivo, sequencial, de cenas 
interessantes [...] A televisão não pode dar-se ao luxo de ser 
monótona. [...] As imagens têm que ser muito rápidas, atraentes, 
conter uma grande quantidade de informações e apelos ao 
inconsciente, de tal forma que este fascínio prolongue-se e produza-
se durante um tempo contínuo (MARCONDES FILHO, 1994, p.24). 

 

 

A televisão necessita ser atrativa para se manter. Os canais buscam sempre 

conservar e aumentar o seu número de espectadores, pois na lógica comercial 

televisiva, em qualquer programa o que é vendido é o próprio público. “Os 

programas são dados ao público, não se paga por eles, porque o que é vendido é o 

próprio público, sob a forma de índices e perfil de audiência” (ALMEIDA, 2003, 

p.120). Desse modo, a variedade e rotatividade dos programas são essenciais à TV. 

Os programas devem atingir diferentes públicos e fazer sucesso para atrair 

anunciantes.  

Almeida (2003) enumera três características para um programa ser 

considerado de sucesso: popularidade, audiência qualificada e prestígio. 

Popularidade refere-se a altos índices de audiência. A audiência qualificada refere-

                                                           
5
 Zapping foi o termo cunhado para designar o telespectador (zapeador) que manipula a televisão 

com o controle remoto (cor, brilho, volume, contraste) e fica passeando de um canal para outro. 
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se a ter uma boa distribuição de espectadores em termos de potencial de consumo 

(principalmente classes A, B e C), pois “o público espectador é bem mais amplo do 

que aqueles que têm poder aquisitivo para consumir [...]” (HAMBURGER, 1999 apud 

ALMEIDA, 2003, p.89). Já o prestígio associa-se a ter uma imagem de marca 

positiva tanto do programa e da emissora que possa agregar valor a marca do 

anunciante. 

Portanto, os programas constituem-se num motor de financiamento da 

televisão e foram, durante grande parte de sua história, considerados suportes para 

atrair essa audiência qualificada, vendendo os anunciantes nos breaks e, 

consequentemente, levando ao consumo de suas marcas. Contudo, esse tempo de 

intervalo comercial é muito curto para transmitir sozinho toda a mensagem 

publicitária, além da dispersão da audiência que conversa, se distrai, sai do 

ambiente do aparelho televisivo ou simplesmente zapeia. 

Almeida (2003) defende que a narrativa televisiva - a telenovela, no caso 

estudado – atua no processo de promoção do consumo, pois opera um repertório 

comum a publicidade. Através da novela, o espectador se familiariza e reconhece 

vários estilos de vida, bens e sentidos simbólicos. Os vários personagens 

apresentados, de classes sociais, suas histórias, sua caracterização apresentam 

uma série de bens e serviços, a forma e a necessidade de usá-los. Ao mesmo 

tempo em que os personagens conquistam a simpatia de espectadores diferentes 

entre si, a narrativa fornece os códigos simbólicos para compreender os apelos e 

mensagens da publicidade, numa relação que Almeida assinalou como “educação 

sentimental”. 

Na conjuntura atual, a TV trabalha de forma “educativa” esse repertório em 

comum é reforçado e ajustado diariamente dentro e a partir dos próprios programas. 

“Educar aqui significa ensinar a consumir, mudar os hábitos cotidianos de modo que 

o consumidor incorpore uma série de produtos industrializados” (ALMEIDA, 2003, 

p.26). 

Dentro dos programas, devido às ações de merchandising, à promoção da 

indústria fonográfica (seja através da participação de intérpretes quanto da inserção 

de músicas) e às construções simbólicas, narrativas, exibição e apagamento de 

valores e imaginário comum (e familiarizante) a publicidade e a sociedade do 

consumo.  
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Fora dos programas através da interação com outras mídias, como a internet 

em suas várias possibilidades como jogos, sites, fóruns e chats relacionados ou 

próprias extensões dos programas, seja de forma espontânea (em redes sociais 

como twitter, Orkut e facebook) ou induzida (como é o caso dos hot sites oficiais e 

sua promoção dentro dos programas) e através da venda de produtos direta ou 

indiretamente relacionados ao programa e da adaptação dos formatos televisivos, 

num processo recente, denominado verticalização. 

Conforme Junqueira (2009, p.56), verticalização “é o processo de integração 

das mídias que formam grandes conglomerados e passam a produzir um leque de 

produtos que antes eram produzidos por empresas especializadas”. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, as empresas de Hollywood, conhecidas por sua força no 

mercado cinematográfico, passaram a produzir também filmes e séries para 

televisão e DVDs. No Brasil, em processo oposto, a televisão vem sendo a principal 

financiadora do cinema, tendo a emissora Globo como carro-chefe.  

A verticalização compõe um quadro evolutivo da tecnologia, das 

possibilidades da linguagem televisiva e dos lucros, já anteriormente oriundos do 

licenciamento de produtos, pois “dá origem a uma série de novos formatos que 

mesclam tecnologia e conteúdo de cinema e televisão, e se transformam em 

produtos híbridos que podem ser distribuídos tanto pelo cinema quanto pela 

televisão”. (JUNQUEIRA, 2009, p.57). Produtos pensados desde o momento de sua 

criação para circularem entre os meios, conhecidos como multiplataforma ou “2 em 

1”. 

 

Este formato consiste na montagem das cenas em módulos 
independentes, alguns principais e estruturais que contam o 
essencial da história e outros acessórios, que servem para 
complementar esta história central, assim como para escondê-la se 
necessário. O formato de módulos permite uma maior flexibilidade na 
reordenação das sequências, possibilitando o acréscimo ou exclusão 
de partes da história, sem prejuízo do fio condutor principal da 
história (JUNQUEIRA, 2009, p.57). 

 

 

 As minisséries A invenção do Brasil (2000) e O auto da compadecida (1999) 

são exemplos desse formato. Ambas foram produzidas por Guel Arraes para a TV, 

transmitidas pela Globo, e adaptadas para o cinema sem reformulações estruturais. 

Outro exemplo é o lançamento de livros de telenovelas, como Roque Santeiro 
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(1985-1986) – um processo contrário ao habitual, pois inicialmente as novelas é que 

faziam a adaptação de obras literárias. 

Assim, em decorrência de um processo de modernização do aparato 

tecnológico e a uma interação intensiva e acompanhamento das tendências do 

mercado mundial, a televisão no Brasil vem ampliando seu leque de produtos 

simbólicos e potencializando sua margem de lucratividade. 

 

 

3.2 Narrativas seriadas televisivas 

 

 

As narrativas tiveram origem no relato convencional, que desempenha uma 

função simbólica, “marcada pelo fato de ter um desdobramento que vai da 

constituição de algo que desfaça uma ordem original até o momento em que a 

ordem é restabelecida” (MARCONDES FILHO, 1994, p.41).  

A narrativa é transformada inicialmente pela imprensa do século XIX, a partir 

do folhetim, porém esse contar histórias é recriado integrando elementos do teatro, 

do rádio e do cinema até consagrar-se como linguagem televisiva e gerar os 

formatos atuais (FIGUEIREDO, 2003). 

O folhetim, proveniente da França, intensificou-se a partir do processo de 

industrialização e espalhou-se graças a mecanismos eficientes de distribuição. Esse 

tipo de literatura é caracterizado por sua história contada em “fatias” diariamente nos 

rodapés dos jornais (COSTA, 2000). O autor-escritor não era inteiramente dono da 

criação, pois dependia da satisfação do leitor para manter-se enquanto funcionário 

do jornal.  

O enredo construía-se no dia-a-dia, a partir da expectativa do público, sendo 

finalizado apenas quando este tivesse a sua curiosidade esgotada (FIGUEIREDO, 

2003). A linguagem deveria ser acessível, pois o folhetim deveria atingir um público 

variado. A história tinha que ser convidativa e estimulante, a fim de manter o leitor 

curioso gerando o compromisso da leitura do próximo capítulo. “Em todas elas havia 

uma trama central e inúmeras tramas que se enrolavam umas nas outras, tendo por 

objetivo predominante o desenvolvimento da ação e da aventura” (COSTA, 2000, 

p.121). 
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As tramas, sempre carregadas de emoção, cheias de saltos e mudanças, 

tinham como núcleo a família e todas as questões e conflitos que ela envolve, 

apresentados como fatalidades, coincidências, mistérios e desencontros, em que se 

acham lado a lado, gente do povo, realeza, lojistas, burgueses, onde a orfã é a filha 

ignorada do príncipe e o melodrama é fator constante da história (COSTA, 2000; 

MORIN, 1997). Para manter, a atenção do leitor, a narrativa era cortada, justamente 

no seu ponto de tensão, criando o gancho. 

O folhetim chega ao Brasil, apenas no século XIX, através da expansão da 

indústria européia e repete seu sucesso, mesmo em meio a um país agrário, 

escravista e de maioria analfabeta, graças ao hábito de leitura coletiva no período 

noturno como forma de socialização. A família brasileira possuía uma formação 

peculiar: grande número de parentes, compadres, agregados, empregados, 

escravos e ex-escravos.  Essa leitura é um momento de entretenimento e 

agrupamento social (COSTA, 2000) e é também um dos primeiros momentos de 

recepção massiva de um produto cultural no país, devidamente apropriado e 

empregado posteriormente pela TV.  

Como herança desse gênero, a narrativa televisiva se divide em várias 

emissões, episódios ou capítulos que podem perdurar desde semanas a meses, sob 

formas diárias, semanais ou mensais. Serialidade configura-se nessa “apresentação 

descontínua e desfragmentada do sintagma visual” (MACHADO, 2000, p.83. Grifo 

do autor).  

De acordo com Machado (2000), existem três tipos básicos de narrativas 

seriadas na televisão. No primeiro, uma ou várias narrativas entrelaçadas e 

paralelas se desenvolvem de modo relativamente linear. Existe um conflito básico 

(ou vários) que estabelece de início um desequilíbrio e a evolução de todos os 

acontecimentos converge para o restabelecimento desse equilíbrio, onde se 

encaixariam as telenovelas e alguns tipos de minisséries. 

No segundo caso, cada episódio é uma história completa e autônoma. O que 

se repete são os mesmos personagens e uma situação narrativa, como é caso dos 

seriados. No terceiro tipo de serialização, cada história é independente e o que se 

mantém é a temática. Os personagens, os cenários, os roteiristas e os diretores 

variam. 

As novelas, minisséries e seriados caracterizam, portanto, a narrativa seriada, 

que tem como traço comum o enredo cheio de peripécias e sobressaltos e as 
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temáticas de amor, suspense, ação, família etc. A minissérie e o seriado surgiram a 

partir da telenovela, devido ao processo de verticalização.  

A narrativa da telenovela tem como cerne o hibridismo, em suas diversas 

facetas. Primeiramente, devido à linguagem televisual que é “um vasto amálgama 

linguagens prévias do rádio, do cinema, dos quadrinhos, ou daquelas que foram 

surgindo paralelamente à TV ou junto com a TV, como a do vídeo-clip, e da 

computação gráfica, entre outras” (BALOGH, 2005, p.141). Segundo, por causa da 

mistura de gêneros (o cômico, o drama, o romance, a tragédia, a aventura) dentro 

de uma mesma novela através de vários núcleos ou mesmo a partir de uma 

tendência de programação. A emissora Globo, por exemplo, possui três novelas no 

período noturno: a das seis horas, onde a narrativa tendeu, durante muito tempo, a 

se desenvolver em ambientes rurais ou com histórias de época; a das sete horas se 

passa no cenário urbano e explora mais os núcleos cômicos, enquanto a novela das 

oito apesar de ter sempre um ou dois casais protagonistas, sempre explorou temas 

mais políticos ou sociais, temas mais sérios. 

O hibridismo também aparece na diversidade de personagens, de temas e 

estilos musicais da trilha sonora e até mesmo nas culturas exibidas, pois os vários 

núcleos possuem personagens diferentes6, como mecanismo para alargar as 

possibilidades criativas da história e “atrair diferentes camadas de audiência em 

termos sexo, faixa etária, classe social” (ALMEIDA, 2003, p.31).  

Uma das principais características da telenovela, herdadas do folhetim, é o 

imediatismo. As telenovelas rompem com o relato tradicional, pois apesar de 

possuírem uma sinopse previamente definida, o enredo passa por uma série de 

inversões e alterações, desenvolvendo fatos novos em relação ao projeto inicial, 

mas não chocando ou surpreendendo o público. Não há fidelidade com os 

personagens nem com o roteiro, ainda quando este é uma adaptação literária.  

Em razão, das diversas possibilidades de modificações no roteiro e na 

exibição, a novela tem sido denominada “obra aberta”. Nesse formato de 

dramaturgia, um texto prévio é usado na construção dos primeiros capítulos 

exibidos. As demais etapas – relação de entrada do texto, gravação e exibição – se 

dão concomitantemente durante seu desenvolvimento (LEITE; GUERRA, 2002).  

                                                           
6
 O termo núcleo refere-se às formas de classificar os personagens dentro da trama, como classe e 

grupo social, trabalho desenvolvido pelos personagens, papel principal ou auxiliar na trama e ainda 
ao caráter narrativo: dramático, humorístico, vilões etc. 
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A audiência interfere diretamente na narrativa, o autor-roteirista(s)7 modifica a 

história dependendo da opinião e desejo dos telespectadores. Personagens morrem. 

Mudam de postura. Os maus se regeneram. A própria trama, que envolve um 

conflito principal e vários outros como complementares, pode mudar dando destaque 

a um conflito ou personagem antes secundário. Tudo isso em consonância com a 

participação do público.  

A possibilidade de mudança no roteiro ocorre também devido a fatores 

externos, como a demissão de um ator ou as necessidades de produção. A 

telenovela é efêmera e se desmaterializa após cada apresentação. Pode ser 

reduzida nas reapresentações, comprimida quando exportada, ter trechos 

reapresentados, mas nunca retoma a forma inicial de exibição. (COSTA, 2000). O 

enredo segue então até um grau de insuportabilidade ou esgotamento. Conforme 

Marcondes Filho (1994, p.43), “o marco para o fim de uma novela é a queda de 

audiência”. 

Outra particularidade desse formato televisivo é a dinamicidade e a rapidez 

das cenas. Na década de 60, as cenas duravam entre três a quatro minutos. Hoje, 

variam de um a dois minutos. A telenovela “incorporou parte das receitas da 

linguagem fílmica – o ritmo veloz das cenas, a exploração dos movimentos de 

câmera, o anseio por cenários externos e amplos [...] e a ênfase na ação dos 

personagens” (COSTA, 2000, p.159). 

Contudo, enquanto no cinema e no teatro, o silêncio e o fitar despreocupado 

do outro, a linguagem em alguns momentos lenta ocorrem para dar profundidade e 

veracidade à história e aos sentimentos e atitudes dos personagens, dando tempo 

ao espectador de respirar e refletir, nas narrativas televisuais a mudança de tom e o 

corte da cena são recursos largamente utilizados para manter a atenção do 

telespectador, por vezes dividida entre atividades domésticas e conversas (FILHO, 

1994, LIPOVETSKY, 2009). Assim, o apelo emocional é constantemente 

entrecortado. 

Esse ritmo acelerado das emoções se deve a necessidade de financiamento 

comercial da TV e a essa dispersão dos receptores e é atualmente parte constitutiva 

da linguagem do veículo de forma geral. A alternância entre drama e festa, segura a 

                                                           
7
 É comum – até para apressar o ritmo de trabalho – as novelas possuírem vários roteiristas que 

auxiliam um escritor principal, que define o perfil dos personagens e mantém a coesão da história, 
além de deter maior poder sobre o enredo e a produção. 
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audiência, suaviza e equilibra temas e situações inquietantes para o público, por 

vezes de cunho social, como tratamento de drogas ou doenças graves, que de outro 

modo não poderiam ser trabalhadas pelo autor, podendo enriquecer a narrativa 

(MOTTER, 2004). 

O formato minissérie mantém algumas características da novela no que se 

refere aos temas tratados, ao uso da música e a plasticidade das imagens, mas 

possui duração mais curta e narrativa fechada. “Na obra fechada, a entrada de texto, 

gravação e edição são fases distintas e, quando o público assiste ao espetáculo, a 

obra já está acabada” (LEITE; GUERRA, 2002, p.105). 

No Brasil, uma novela possui em média 150 capítulos, exibidos diariamente 

no horário nobre, durando em média 6 meses e podendo ser esticada dependendo 

do seu sucesso. Já a minissérie é bem mais compacta, possui maior refinamento e 

qualidade técnica e de conteúdo e tende atualmente a exibição de 10 episódios, se 

reservando em geral aos horários das vinte e duas horas, e pressupondo um público 

mais exigente, não cativo da TV, com outras opções de lazer (BALOGH, 2005; 

FIGUEIREDO, 2003).  

Conforme o Dicionário da TV Globo (2003 apud JUNQUEIRA, 2009, p.61), as 

minisséries “caracterizam-se pelo enredo definido anteriormente pelo autor antes do 

início da produção. [...] Destacam-se pela experimentação em termos de linguagem 

e pelo cuidado na produção”.  

A produção também se dá de forma mais fechada e coesa em relação à 

telenovela. Cada episódio “deve dar conta de um bloco de sentido conectado com o 

fio de sentido condutor da minissérie como um todo” (BALOGH, 2005, p.145). O 

enredo “se encandeia através da sucessão cronológica da ação dramática das 

imagens e dos diálogos, independentemente dos ouvintes” (FIGUEIREDO, 2003, 

p.56). Sua unidade temática e cronológica aproxima sua elaboração a do filme. 

Tanto na novela quanto na minissérie, a emoção é suspensa e reatada 

através do gancho, do uso da música e de outros recursos técnicos como os 

ângulos de câmera e a iluminação, que criam ambientações e musical mediante 

trilhas e estados psíquicos (COSTA, 2000). 

Os cortes entre uma cena e outra podem ocorrer de várias formas: para dividir 

os blocos, para marcar o final de um capítulo, interrompendo a narrativa para 

acentuar conflitos, esclarecer tendências e definir personagens (FIGUEIREDO, 
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2003), destacando “„momentos de risco‟ [...] do relato, de decisão; ou ainda a 

momentos muito tensos no passional [...]” (BALOGH, 2005, p.161). 

O gancho do fim da narrativa é aquele denominado de clássico, que tensiona 

o público e o leva a criar projeções para o próximo capítulo (FIGUEIREDO, 2003). 

Esse gancho sintetiza o fim do capítulo, “dando um sentido a muitas cenas que 

parecem sem grande significado e que assim permaneceriam não fosse a cena final 

que as amarra” (COSTA, 2000, p.176). 

O gancho possui algumas funções básicas (COSTA, 2000): 1) Integra os 

trechos, pedaços e cortes da fragmentação televisão; 2) Mantém a atenção do 

telespectador e o reitera do assunto quando este se distrai; 3) Cria o suspense e 

auxilia na memorização de episódios importantes; 4) Atua como estimulador e parte 

integrante do sentido: deixa perguntas, sugestões e indícios que levam o espectador 

a querer adivinhar o que se sucederá com os personagens no próximo momento; 5) 

Atua como mobilizador da memória da trama e pessoal, através de pistas e dos 

flashes das cenas anteriores, pelas quais o telespectador analisa o passado, 

compara com a sua própria experiência de vida e tenta decifrar o futuro ou 

interpretar a ação exposta; 6) Adia o prazer da felicidade prometida para despertar e 

recrudescer os desejos do público, comprometendo-o com a narrativa. 

As principais diferenças entre esses dois formatos televisivos referem-se à 

interação com o público. A constituição da novela é entremeada de repetições.  

Repetição ou redundância na narrativa para que o espectador relembre e entenda o 

que se passa, mesmo que ele tenha estado ausente (COSTA, 2000).  

Repetição também através do empréstimo de personagens, momento em que 

as novelas dialogam entre si: o mesmo personagem ou um mesmo ator faz 

personagens com atitudes e características semelhantes passa de uma novela para 

outra (MOTTER, 2004). Na minissérie, a ação narrativa deve seguir temporalmente e 

embora também possa haver repetição para ativar a memória do telespectador, o 

seu uso é menos indiscriminado, devido à brevidade da trama.  

Nas telenovelas, os personagens são ambíguos (os vilões humanizados, 

enquanto os mocinhos fraquejam) e podem mudar completamente se a audiência 

quiser. Os diálogos “são mais importantes que as imagens e as personagens são 

mais trabalhadas por sua exterioridade – conduta, figurino, hábitos de linguagem e 

tiques” (COSTA, 2000, p.160).  
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Na novela, existe um compromisso maior com o happy end, ainda que por 

vezes nem tudo seja cor de rosa e os personagens tenham desfechos, consoantes 

com a realidade social brasileira, a tendência geral é que os vilões sejam punidos, 

os mocinhos consigam vencer, e os casais consigam ficar juntos. 

Nesses pontos, a minissérie se aproxima mais do cinema, pois, sem a 

interferência do público, os personagens mantêm um perfil psicológico coerente 

durante o desenrolar da trama e possuem um desfecho fechado pelo roteiro. A 

palavra “é substituída pela estética da imagem e marcada por refrãos visuais e 

sonoros, principalmente nas situações de imagem congelada” (FIGUEIREDO, 2003, 

p.57). 

As telenovelas brasileiras variam em relação ao período vivido pelos 

personagens e tratam constantemente de temas políticos ou sociais em seus 

enredos. As emissoras nacionais têm interesse especial nas minisséries de 

adaptações literárias, que definem bem os marcos históricos e fazem um retrato do 

passado, onde o telespectador refaz a memória e é levado a viver outra realidade, 

enquanto repensa a sua própria. A narrativa é reagrupada e tratada 

diferenciadamente em decorrência da diversidade temática, para que a obra se torne 

mais compreensível para o telespectador (FIGUEIREDO, 2003). 

As minisséries apresentadas pela Rede Globo são apresentadas nos horários 

das 22h30min. Tradicionalmente, as minisséries transmitidas em janeiro têm 

importância histórica por retratarem algum período político (como a independência, 

por exemplo) ou figura nacionalmente conhecida ou ainda por remontar a adaptação 

de algum livro literário nacional ou mesclar várias histórias de obras clássicas.  

A primeira minissérie global foi Lampião e Maria Bonita, em 1982. Desde 

então, a emissora exibiu mais de setenta produções até 2009 (Comercial Globo, 

2010). Esse tipo de programa além de resgatar a memória e a cultura brasileira 

serve como meio de diversificar e preencher a grade de programação, já que esse é 

um período de férias para vários programas e sua respectiva equipe de 

profissionais. 
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3.3 Sobre Maysa Quando fala o coração. 

 

 

Em janeiro de 2009, a emissora de televisão Globo transmitiu Maysa – 

Quando fala o coração. A minissérie contou em nove capítulos a trajetória de vida da 

cantora brasileira Maysa Monjardim Matarazzo, que fez sucesso no Brasil e no 

exterior. A personalidade rebelde, a carreira e a vida amorosa conturbada foram 

pontos fortes da trama.  

Maysa cantava e compunha desde a infância, porém suas composições 

ficavam restritas aos seus diários e anotações íntimas. Cantava apenas em casa, 

junto aos amigos, nos saraus promovidos por sua família. “Aos 17 anos, Maysa 

casou-se com o bilionário André Matarazzo [...] poderoso empresário da indústria 

brasileira, quase 20 anos mais velho do que ela. Com ele, teve seu único filho: 

Jayme Monjardim Matarazzo” (MEMÓRIA GLOBO, 2009). 

Gravou seu primeiro disco após a gravidez e recebeu muitos convites para se 

apresentar em público. Fez muito sucesso e gravou outros discos, mas os conflitos 

com o marido e sua família, despontaram para uma separação em 1959, um 

escândalo na época. 

A cantora ficou conhecida por suas músicas de “fossa”8, seus excessos na 

bebida, suas farras e seus romances. Seu talento conquistou o mundo e a ela morou 

muitos anos fora do país e viajou em turnês internacionais.  Foi uma das primeiras 

intérpretes a cantar bossa nova e sua carreira abrangeu o período do rádio e o 

começo da televisão. Morreu em um acidente de carro em 22 de janeiro de 1977. 

A versão da vida de Maysa foi escrita por Manoel Carlos e Angela Chaves, 

dentro de amplo trabalho de pesquisa que incluiu o diário de Maysa, uma biografia 

escrita por Lira Neto e “mais de três mil fotos, recortes de jornais e revistas, 

centenas de vídeos com imagens de arquivo de várias emissoras [...]”, colecionados 

pela cantora ao longo de sua carreira (Memória Globo, 2009).  

O programa foi considerado sucesso de público, com média de 26,1 pontos 

de audiência9 (IBOPE, 2009) e ganhou uma indicação para o Emy de TV 

Internacional na categoria filme/minissérie em outubro de 2009.  

                                                           
8
 Sua música tinha letras tristes e que falavam de amor e incompreensão. 

9
 Na Grande São Paulo, cada ponto representa cerca de 55,5 mil domicílios. 
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Vários fatores contribuíram para esse sucesso: a minissérie relatava a história 

de uma estrela da música, a representação de Maysa se aproxima do ideal 

contemporâneo da mulher, a minissérie lançou vários atores desconhecidos, o uso 

da história de época e a produção esmerada do programa, o uso das fórmulas 

narrativas, além do público já cativo desse horário. Maysa Quando fala o coração 

ganhou um tom confessional, por ter Jaime Monjardim, filho da cantora, como diretor 

e usar trechos do seu diário.  

Maysa Quando fala o coração contou em meio a flashes e de forma não linear 

a vida de Maysa. O primeiro capítulo já mostra o acidente de carro que provocou sua 

morte e em toda a narrativa, o tempo decorre oscilando entre a fase atual da vida e 

da carreira e lembranças da protagonista. Cada capítulo termina com um gancho de 

tensão, que e é retomado logo no início do capítulo seguinte, de forma a manter a 

curiosidade do público, fazer a história progredir e tornar compreensíveis as atitudes 

dos personagens. A vida de Maysa marcada por mudanças e momentos intensos, 

como suas brigas e as tentativas de suicídio adequou-se naturalmente ao formato da 

narrativa.  

A minissérie abrangeu três décadas (1940/1950, 1960 e 1970) e teve sua 

ambientação e caracterização dos personagens da minissérie cuidadosamente 

trabalhadas com requintes de espetáculo. A intérprete de Maysa usou mais de 70 

figurinos, várias perucas, delineadores, sobrancelhas postiças e um software foi 

usado para aproximar sua voz falada com a voz de Maysa (Memória Globo, 2009). 

A história de época atrai por transportar o público a outra realidade. Conforme 

Figueiredo (2003, p.575), “a busca do passado e da tradição envolve o refazimento 

de uma memória”. Já Leite e Guerra (2002, p.105) afirmam que o figurino é 

essencial na construção do espetáculo. Ele “[...] marca a época dos eventos, o 

status, a profissão, a idade do personagem, sua personalidade e sua visão de 

mundo, ostentando características humanas essenciais e visando à comunicação 

com o público”. 

Para dar veracidade à obra, as cenas externas e os shows foram filmados em 

edifícios históricos e casas de época, como o hotel Copacabana Palace, o Hotel 

Glória, a Casa Julieta de Serpa, o MAM (Museu de Arte Moderna), o Palácio 

Gustavo Capanema, o Palácio Itamaraty, a Reitoria da UFRJ, o Palácio Laranjeiras 

(residência oficial do Governador do Rio de Janeiro), o Palácio Quitandinha e a casa 

da própria Maysa em Maricá (MEMÓRIA GLOBO, 2009). 
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Maysa foi produzida com qualidade de cinema, tendo sido rodada com 

moderna tecnologia de alta definição (câmeras ainda em fase de teste no mundo 

inteiro) e teve como diretor de fotografia Affonso Beato, responsável por Tudo sobre 

Minha Mãe (1999) e Carne Trêmula (1997), filmes do espanhol Pedro Almodóvar.  

De acordo com Leite e Guerra (2002, p.105), as narrativas fechadas 

“apresentam um compromisso mais estreito com a qualidade artística, em busca de 

um refinamento da linguagem de televisão – dispõem paradoxalmente de um tempo 

maior”.  

A minissérie funcionou ainda como vitrine para vários atores desconhecidos 

no meio televisivo, provenientes do teatro, como Larissa Maciel (Maysa) e Mateus 

Solano (Bôscoli). A atriz protagonista além de desconhecida do público era muito 

parecida fisicamente com Maysa. A semelhança ajudou a construir a personagem.  

O uso de atores desconhecidos já é comum no lançamento de narrativas 

televisivas. Rostos novos podem incorporam o personagem mais fielmente, porque o 

público não o estigma em papéis anteriores, e ainda se constituem novidade e 

atração para a trama. À medida que a história se desenvolve, o espectador se 

familiariza com o personagem e o novo ator, afeiçoando-se a ele e gostando de 

revê-lo (LIPOVETSKY, 2009). 

A minissérie conquistou o interesse do público através da cantora de duas 

formas: por trazer a história de uma personalidade conhecida, uma vedete e porque 

a representação de Maysa se aproxima do ideal da mulher contemporânea. De 

acordo com Morin (1997, p.107), as vedetes são personalidades que circulam no 

imaginário da cultura de massa. “Elas realizam os fantasmas que os mortais não 

podem realizar, mas chamam os mortais para realizar o imaginário”. Suas vidas, os 

lugares aonde elas vão, os bens que possuem e exibem causam fascínio porque 

fazer parte do modelo de uma vida perfeita. 

A história e as atitudes de Maysa deram forma a uma representação mais 

próxima aos modelos de mulher usados na publicidade brasileira, tão disseminados 

quanto reconhecidos pelos consumidores. Maysa foi uma mulher em muitos 

aspectos a frente do seu tempo. Ela vivia do seu próprio trabalho e mesmo quando 

divorciou-se não aceitou receber uma pensão do marido. Ao mesmo tempo, foi uma 

mulher sedutora, tendo possuído vários amores, alguns retratadas na minissérie. 

Contudo, a cantora não foi um modelo de mãe ou mulher do lar. 
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Deste modo, a representação de Maysa se liga a dois modelos comuns na 

publicidade: o de Carmen e o de Jane Fonda (TROIANO, 2009). Em Carmem, a 

identidade feminina se estabelece no poder de conquista do homem e nas relações 

de sedução. Esse modelo evoca as imagens de sedução, beleza, vaidade e 

elegância da mulher. 

O modelo de Jane Fonda se liga a busca da mulher por realização 

profissional, por posições sociais tradicionalmente masculinas e por sua expectativa 

constante de transformação do mundo. O aspecto mais destacado nesse modelo é a 

independência feminina (TROIANO, 2009). A combinação desses modelos em 

Maysa converge para uma representação mais próxima da mulher atual, que integra 

melhor seus papéis, sonhos e aspirações e, por isso, desenvolve mais a simpatia, 

principalmente do público feminino. 

Outro elemento importante durante o entretenimento, causado pela narrativa 

foi o uso da voz de Maysa em diversos momentos, como parte da trilha sonora e 

como vinheta de abertura. As canções Demais, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, 

e Meu Mundo Caiu, da própria Maysa foram temas de abertura do programa. A 

música foi usada também para marcar o tempo da narrativa e as fases da carreira 

da cantora. 

De acordo com Balogh (2005, p.147), a vinheta “serve como uma espécie de 

rito de passagem do telespectador de um universo a outro, a intertextualidade 

palpável: o programa em relação ao que o antecede e o que o segue”. Já a música, 

“introduz e participa da construção dos personagens e das cenas, usada como 

auxiliar na própria narrativa” (ALMEIDA, 2003, p.150). 

Os resultados registrados pela emissora se devem também a fatores externos 

a produção. A Globo optou por levar Maysa ao ar, no horário das 22h10min (de 

segunda a sexta, no período de 5 a 16 de janeiro). Para esse horário e período 

existe um público cativo, acostumado com esse tipo de programação todos os anos 

na emissora. Outro fator relevante é que o programa foi exibido com intervalos 

comerciais mais curtos, artifício usado para evitar que o telespectador mudasse de 

canal.  

Simultaneamente, aproveitando o êxito do programa, foram relançados CDs e 

duas biografias suas: Meu Mundo Caiu - a Bossa e a Fossa de Maysa, de Eduardo 

Logullo, e Maysa - Só numa Multidão de Amores, de Lira Neto. 
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Após o período da transmissão, através do produto midiático, Maysa suscitou 

uma série para publicização de produtos culturais com o objetivo de consumo. A 

minissérie em si, como sucede recorrentemente com as novelas globais, gerou: livro, 

CD, DVD e teve ainda o projeto de lançar o filme.  

A Som Livre lançou o CD duplo Maysa - Quando Fala o Coração, reunião de 

27 gravações feitas pela cantora entre 1956 e 1974, indo do primeiro ao último dos 

18 álbuns lançados pela intérprete.  A Globo Livros editou uma obra com fotos da 

cantora e bastidores da minissérie, nos mesmos moldes desenvolvidos para O 

Clone e Olga. E em abril de 2009, o DVD é lançado sob licença da Globo Marcas, 

em um Box com três discos, contendo a minissérie, seus bastidores, imagens, 

shows e momentos da verdadeira Maysa. 

Segundo matéria divulgada na Veja, em 28 de janeiro de 2009, cogitou-se o 

lançamento do filme ainda para 2009. A adaptação seria feita pela Globo Filmes a 

partir da minissérie e sem necessidade de refilmagem, pois a gravação de Maysa foi 

pensada desde o princípio para ser um “produto multiplataforma". 

Desse modo, a atração global fez reviver nos brasileiros o interesse pela 

intérprete. O nome pouco conhecido entre o público jovem passou a figurar em 

comunidades do Orkut, blogs, a constar na lista top de sites de busca e teve uma de 

suas biografias entre os livros mais vendidos durante cinco semanas10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Nas revistas Veja, entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro, o livro “Maysa: só numa multidão de 
amores”, de Lira Neto, esteve nas posições 9, 7 e 10 dos livros de não-ficção. 
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4 ANÁLISES DA PESQUISA COM O PÚBLICO DE MAYSA QUANDO FALA O 

CORAÇÃO. 

 

 

A pesquisa foi realizada no período de 21 a 30 de maio de 2010. Um 

questionário com dez perguntas fechadas foi divulgado em duas comunidades do 

site de relacionamento Orkut. A escolha metodológica de executar a pesquisa no 

meio internet justificou-se, principalmente, devido a facilidade de encontrar o público 

que assistiu a minissérie, um ano após sua exibição, além de proporcionar a 

possibilidade de conseguir respostas de um público mais jovem, que poderia 

desconhecer a cantora Maysa e seu trabalho musical. 

As questões foram postadas no site de pesquisa Free Online Surveys e o 

questionário online foi linkado na comunidade de Maysa Quando Fala o coração 

(86.847 membros, a maior comunidade da minissérie), no tópico “Pra nós que vimos 

a minissérie” e na comunidade de Larissa Maciel (7.047 membros), no tópico “Se 

assistiu Maysa responda!”, contudo o link manteve-se nesta última apenas três dias, 

tendo sido apagado pelo moderador. No total, as respostas válidas contabilizam um 

universo de 55 pessoas. 

Nas análises, alguns tópicos foram mais descritivos, enquanto outros foram 

priorizados, tendo em vista que o objetivo principal da pesquisa foi observar como se 

deu a relação entre conhecimento/desconhecimento da figura de Maysa e o nível de 

agendamento.  

 

 

4.1 Gênero 

 

 

Confrontando as respostas das primeiras questões com os dados de mídia 

expostos pela Direção Geral de Comercialização da Globo (2009), foi observado que 

o espectador do programa manteve-se dentro das percentagens pré-estabelecidas 

pela emissora. A Globo para vender Maysa Quando fala o coração utilizou os dados 

de mídia (perfil do público e audiência) de Queridos Amigos, a última minissérie 

veiculada até então. Os resultados de mídia de Maysa em relação a essa minissérie 

conservaram-se registrando pouca diferença, conforme o Quadro abaixo: 
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Perfil dos Telespectadores 
(%) 

Maysa 
(%) 

Queridos Amigos 

MM04+ - Sexo 63 63 

HH04+ - Sexo 37 37 

04 - 11 - Faixa Etária 09 8 

12 - 17 - Faixa Etária 08 7 

18 - 24 - Faixa Etária 11 12 

25 - 34 - Faixa Etária 18 20 

35 - 49 - Faixa Etária 25 24 

50 + - Faixa Etária 28 29 

AB - Classe 39 37 

C - Classe 46 45 

DE - Classe 15 18 

Tabela 1: Perfil dos Telespectadores de Maysa e Queridos Amigos  

Fonte: Direção Geral de Comercialização (2009) 

 

 

Comparando com a pesquisa no Orkut, a predominância do público feminino 

também se manteve com 76% (42 pessoas). Esse mesmo dado foi percebido 

também nas comunidades. Em visita informal, observou-se que a maior parte de 

participantes também era de mulheres. 

Segundo Almeida (2003), o gênero telenovela – do qual a minissérie 

desmembrou-se – é um programa visto como feminino no Brasil, devido a suas 

temáticas e ao uso de associações simbólicas conhecidas através de outras 

narrativas e repetidas com algumas modificações, como o da “Cinderela 

batalhadora”.  

As narrativas televisuais acionam constantemente essas associações e os 

valores a que elas remetem para causar a identificação e a audiência. A minissérie 

volta-se para esse público através do uso de uma protagonista mulher (a própria 

Maysa, sua vida particular e pública, seus problemas) e da música com temáticas 

sentimentais (amor, tristeza, solidão). 
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Figura 1: Gênero 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

4.2 Faixa etária 

 

 

Quanto à faixa etária, os dados de mídia de Maysa conseguiram 21% para o 

público jovem (12 a 25 anos). Já na pesquisa online, esse público contabilizou a 

maioria dos entrevistados, 85% (somando as faixas de 12 a 18 e de 19 a 25 anos). 

Esse dado já esperado, visto que o Orkut é um site de relacionamento utilizado 

predominantemente por jovens. 

 

 
Figura 2: Faixa etária 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 
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4.3 Escolaridade 

 

 

Os entrevistados, em sua maioria, ou tem o ensino médio incompleto ou 

completo (58% - 32 pessoas). Almeida (2003) assinala a questão do capital cultural 

e da experiência de vida como pontos fundamentais para se compreender a 

linguagem da televisão e suas narrativas. 

O conhecimento acumulado ao longo da vida escolar juntamente com o 

acesso a internet e a socialização entre família e amigos contribuem para o 

acompanhamento da narrativa e para gerar o entretenimento. 

 

 
Figura 3: Escolaridade 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

4.4 Estado 

 

 

O questionário obteve respostas de quase todos os estados brasileiros, visto 

que a emissora transmitiu a minissérie nacionalmente. O maior índice de respostas 

foi o do estado do Rio de Janeiro com 22% (12 respostas), estado onde Maysa 

passou grande parte de sua vida. 
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Figura 4: Estado 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

 

4.5 Como você assistiu a minissérie? 

 

 

89% dos entrevistados assistiram a minissérie no período de sua transmissão, 

ou seja, a maior parte acompanhou o destaque conferido à personalidade de Maysa 

Monjardim na mídia, enquanto a trama era novidade televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Como você assistiu a minissérie? 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 
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4.6 Você já conhecia Maysa antes da minissérie? 

 

 

Somente 34% dos respondentes possuíam algum conhecimento prévio sobre 

a cantora Maysa antes do programa (somando as respostas: “Claro. Sou fã” e 

“Conhecia um pouco”). A maioria do grupo pesquisado, 42% (23 pessoas), afirmou 

desconhecer completamente a intérprete. Enquanto o restante, 24%, tinha uma 

noção vaga de quem poderia ser Maysa. 

 

 
Figura 6: Você já conhecia a cantora Maysa antes da minissérie? 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 
 

4.7 Se conhecia Maysa, conhecia através de: 

 

 

Essa pergunta obteve somente 30 respostas, visto que nem todos os 

entrevistados conheciam a cantora. A maior parte dos entrevistados que conheciam 

Maysa, conheciam-na através de suas músicas (12 pessoas). Já 47% a conheciam 

através de seus grupos de convívio direto: família (11 pessoas) e amigos (3 

pessoas). 

27%

7%

6%

18%

42%

Você já conhecia a cantora Maysa antes da 
minissérie?

Conhecia um pouco.

Claro. Sou fã dela há algum 
tempo.

O nome não me era 
estranho.

Sabia apenas que ela era 
uma cantora nacional das 
antigas.
Nunca ouvi falar dela.
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Figura 7: Se conhecia Maysa, conhecia através de... 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

4.8 O que você acha que te levou a assistir a minissérie? 

 

 

a) 34% assistiram devido à história ser de alguém conhecido.  

 

Nesse índice circunscreve-se a questão da relevância do tema agendado, a 

aura da estrela e o fascínio pela memória. Maysa foi uma cantora 

internacionalmente conhecida. Conforme Martino (2009, p.159), celebridades são 

pessoas que se tornam conhecidas através de algum motivo memorável (no caso de 

Maysa, sua carreira musical), cuja vida pessoal, através dos fãs, passa a tornar-se 

um produto rentável. 

Vedetes, estrelas ou simplesmente olimpianos, as personalidades conhecidas 

tornam-se interesse do público justamente por serem conhecidas. Conforme Morin 

(1997), os olimpianos encarnam os mitos de auto-realização da vida privada. A 

mídia os cria, e em suas representações, reveste-os de projeções perfeitas e 

desejáveis para o público mortal.  

Além de centrar-se na presença de uma personalidade considerada 

importante, a história da minissérie torna-se atrativa por voltar ao passado, 

transportando o público a um mundo desconhecido, porém que se projeta como real 

dentro da ambientação bem trabalhada. De acordo com Figueiredo (2003, p.22, 23), 

a função da teledramaturgia é “a de entreter a partir de representações que partem 

37%

10%

40%

3%
10%
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da própria realidade; no sentido mais amplo é fornecer ficção: uma outra realidade, 

diferente, nova, que pode enriquecer e ampliar a realidade dada”. 

 

b) 31% afirmaram ter visto as chamadas exibidas na Globo e se interessado pelo 

programa.  

 

As chamadas são anúncios de expectativa para a estréia de um programa, 

compõem trechos (imagens e músicas) do enredo a ser apresentado no programa e 

trechos da vinheta de abertura, criam o clima da história e da época, exibem a 

qualidade artística da produção, seccionam o relato utilizando ganchos narrativos 

para despertar a curiosidade, além de ser o primeiro contato do telespectador com 

os personagens da história.  

 

c) 11% quiseram assistir devido ao conhecimento anterior da música de Maysa.  

 

Essa resposta é justificada por alguns fatores: 1) O interesse do público volta-

se ao que lhe é familiar; 2) O talento artístico de Maysa atraiu o público, enquanto 

conhecedores de sua obra; 3) O conhecimento prévio do assunto também é um fator 

que exerce influência durante o processo de comunicação, levando ao 

agendamento.  

 

d) 11% foram influenciados por amigos ou família. 

 

Nesse quesito se insere a influência do grupo dentro do processo de consumo 

ou simplesmente, como parte dos fatores que interferem no conhecimento e seleção 

de informações. As teorias de comunicação denominam essas pessoas influentes 

durante o processo comunicativo como líderes de opinião, enquanto na publicidade 

elas são denominadas grupos de referência.  

Independente do termo usado, o desempenho desse grupo é o mesmo. Seja 

por sua propriedade em determinado assunto ou experiências diversas com 

produtos, essa pessoa ou grupo é considerada referência por outra pessoa em 

relação ao consumo material e/ou simbólico de produtos. 
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e) 13% afirmaram ter sido influenciados porque viram matérias relacionados em 

outros programas da Globo. 

 

Enquanto meio comercial, a televisão além de promover marcas de produtos 

ou serviços, promove a si mesma ao referenciar-se durante sua programação. Essa 

referência visa alcançar o consumidor e lançar o interesse (ou intensificá-lo quando 

ele já existe) sobre os assuntos, produtos e associações simbólicas que ela propõe. 

Conforme a hipótese do agendamento, a exposição contínua de determinados 

temas por parte mídia leva o público a inserir aqueles temas em sua lista de temas 

de interesse particular (agenda pessoal). 

  

 
Figura 8: O que você acha que te levou a assistir a minissérie? 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

4.9 Você já tinha produtos relacionados à Maysa antes da minissérie? 

 

 

A maioria do público pesquisado, 85% (47 pessoas), respondeu que não 

possuía nenhum produto relacionado à Maysa em período anterior a exibição da 

minissérie. 
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Figura 9: Você já tinha produtos relacionados à Maysa antes da minissérie? 

Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

 

4.10 Após, ou durante a minissérie, você: 

 

 

Essa questão era de múltipla escolha, por isso foram 55 respostas 

combinadas e 260 respostas por item. O gráfico abaixo mostra as porcentagens das 

questões separadamente no universo de 260 respostas.  

Inicialmente, um dado importante a ressaltar é que todos os entrevistados 

marcaram pelo menos um item, ou seja, todos que assistiram a minissérie, 

afirmaram que consumiram algum produto relacionado direta ou indiretamente a 

cantora, de forma gratuita ou comercial, o que demonstra a influência de Maysa 

Quando fala o coração para publicizar produtos com a marca de Maysa Monjardim. 
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Figura 10: Após ou durante a minissérie, você... 
Fonte: Pesquisa Online (2010) 

 

Como observado no gráfico, o maior índice de consumo de material simbólico 

relacionado à Maysa, foi o item de participação em comunidades e grupos de 

discussão relacionados à minissérie Maysa Quando fala o coração com 18% (46 

pessoas). Esse índice sobe para 83,6% quando é comparada com o universo total 

de entrevistados (55 pessoas).  

A participação em comunidades ou grupos de discussão na internet é muito 

comum entre o público jovem, como afirmação do seu gosto e identidade virtual, 

como mecanismo de socialização e também de lazer. É nas redes sociais que ele se 

encontra com outras pessoas, se afirma enquanto fã e constrói uma identidade (seja 

ela ideal, projetiva ou real), participando de debates acerca de conteúdos, marcas, 

vida pessoal e o que mais ele desejar.  

Esse nível de respostas demonstra o quanto o consumidor, influenciado pela 

minissérie, grupos de referência e pela mídia, se interessou pelo Maysa e buscou se 

apropriar do seu mundo simbólico, visto que essas redes virtuais tornam acessíveis 

gratuitamente uma gama de conteúdos de informação e entretenimento para 

consumo: vídeos, músicas, fotos, frases, produtos etc. 

De formas diversas, 49 pessoas, ou 89% do total de entrevistados, afirmaram 

ter procurado algum conteúdo vinculado à cantora (matérias, fotos, hot site oficial, 

14%

6%

5%

5%

5%

9%
3%14%

10%

4%

7%

18%

Após ou durante a minissérie, você:

Baixei as musicas de Maysa. 

Comprei cd ou DVDs dela. 

Comprei biografias dela. 

Comprei o livro da minissérie. 

Comprei o CD da minissérie. 

Comprei o DVD da minissérie. 

Baixei a minissérie. 

Busquei matérias relacionadas à 
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participou de comunidades e/ou grupos de discussão). 18 pessoas, 32,7% 

afirmaram ter acompanhado o hot site oficial da minissérie.  

O hot site foi usado pela emissora Globo como extensão da própria 

minissérie, para aproximar e manter o vínculo com o público, por meio dele era 

possível assistir aos capítulos (conforme iam ser exibidos), acessar informações 

adicionais sobre a minissérie e sobre Maysa, ver fotos e ainda divulgar conteúdo, 

através da parte em que as pessoas eram convidadas a dar depoimentos de 

situações que viveram tal qual Maysa. 

A música de Maysa foi usada como trilha sonora com a voz original da 

cantora durante a exibição de Maysa Quando fala o coração – tanto nas vinhetas 

para dar o tom da história, quanto durante os capítulos fazendo associações 

emocionais durante o percurso das ações dramáticas e como marcador temporal 

dos momentos de sua carreira- e foi um dos produtos mais consumidos.  

De acordo com Motter (2004, p.275), a trilha sonora “trabalha a memória de 

climas, situações, personagens e mesmo espaços geográficos e temporais já 

estabelecidos em outras narrativas” e “estabelece o vínculo associativo que prende 

numa mesma malha o dizer (cena atual) e o dito (cena passada)”. Almeida (2003) 

assinala que a trilha sonora além de ser elemento constituinte da linguagem da 

narrativa televisiva é também um mecanismo que faz a interação entre a trama e a 

indústria fonográfica ao mesmo tempo em que promove o consumo. A minissérie 

além de usar a música de Maysa como trilha, lançou também uma coletânea com 

dois CDs de sua carreira. 

Entre o universo pesquisado, 36 pessoas ou 65,4% baixaram suas canções 

pela internet, sendo que o consumo geral do produto música (respostas: “baixei as 

músicas de Maysa pela internet” e/ou “comprei CDs ou DVDs de Maysa”) entre os 

de entrevistados somou 69%, durante ou após a minissérie. Os dados mostram que 

programa suscitou tanto conhecimento quanto consumo do trabalho de Maysa e de 

seu estilo poético. 

O consumo da narrativa em si foi repetido pelos espectadores, 23 pessoas ou 

41,8% assinalaram ter comprado o DVD oficial da minissérie e/ou baixado Maysa 

Quando fala o coração pela internet.  De acordo com Costa (2000, p.170), os 

produtos da indústria cultural pressupõem essa repetitividade. “O público parece 

querer gravar, reter e rever aquilo que produziu prazer”. 
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Em relação ao uso da maquiagem e/ou moda exibidos pela personagem de 

Maysa durante a minissérie, 10 pessoas ou 18,8%, dos entrevistados assinalou ter 

aderido a estes. A imitação visual demonstra a tentativa do sujeito de incorporar ou 

apropriar-se dos atributos admirados (e projetados) na representação de Maysa, 

tanto nas atitudes e sentimentos quanto em sua imagem.  

Conforme Morin (1997, p.83), a identificação com os heróis do romance ou do 

cinema “suscita um desejo de imitação que pode desembocar na vida, determinar 

mimetismos de detalhes (imitação dos penteados, vestimentas, maquilagens, 

mímicas, etc., dos heróis de filmes) ou orientar condutas essenciais, como a busca 

do amor e da felicidade”. 

Assim, o consumidor faz uso de trejeitos do seu personagem para 

imaginariamente obter algum atributo desejado. Dentro da comunidade de Maysa 

Quando fala o coração essa identificação é exposta na discussão de alguns tópicos, 

como “Que característica de Maysa você gostaria de ter?”. 

Em relação à compra de produtos licenciados pela minissérie através da 

Globo, ou ainda lançados/relançados em período próximo a exibição da narrativa, 29 

pessoas ou 52,7% dos entrevistados afirmou ter um ou mais produtos sobre Maysa 

direta ou indiretamente a Maysa Quando fala o coração, nos quais circunscrevem-se 

CDs, DVDs, livros e biografias.  

Quando estes dados são confrontados com as respostas que remetem ao 

conhecimento ou desconhecimento da figura de Maysa antes da minissérie, os 

índices de compra aumentam e demonstram uma ligação estreita entre a exposição 

gerada pela narrativa televisual e o consumo subsequente dos produtos e 

informações que se relacionam a essa intérprete. 

Do total de 19 pessoas que conheciam Maysa (respostas da questão 6: 

“Claro. Sou fã” e “Conhecia um pouco”), 14 (73,7%) buscaram conteúdos 

relacionados a ela, e 7 dessas pessoas (36,8%) compraram algum produto 

relacionado a minissérie e/ou a cantora. 

Já, entre o grupo que desconhecia ou possuía vago conhecimento, (36 

pessoas ao todo), 80,5% (29 pessoas) assinalaram que durante ou depois da 

minissérie buscaram conteúdos relacionados a ela.  

Em relação à posse de produtos vinculados à Maysa Monjardim, entre as 

pessoas que não a conheciam, 91,7% (33 pessoas) disseram não possuir nenhum 

produto relacionado à Maysa antes da minissérie. Contudo, 19, ou seja, 52,7% 
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dessas pessoas afirmaram que durante ou depois assistirem o programa, 

compraram um ou mais produtos relacionados à cantora e/ou a minissérie.  

Em conformidade com a pesquisa, é possível constatar que o nível de agenda 

para o consumo de produtos e conteúdos relacionados à Maysa foi maior para o 

espectador que desconhecia a cantora. Conforme os dados mencionados, Maysa 

Quando fala o coração funcionou como cerne no processo de comunicação da 

minissérie e reavivamento da marca da cantora para o público jovem. 

A proximidade entre o período de exibição do programa e o lançamento dos 

produtos foi fundamental para promover o consumo entre a audiência. O consumo 

foi suscitado a partir do entretenimento da trama, pois de forma espontânea ou 

planejada, o conjunto de informações e associações simbólicas exposto pela mídia e 

pela publicidade gerou não apenas o conhecimento, mas o interesse pelo universo 

simbólico de Maysa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O agendamento ocorre diariamente. A mídia expõe, esclarece, retoma 

informações, destacando, reduzindo ou mesmo omitindo em suas emissões. As 

pesquisas, em sua maioria, têm investigado como o agendamento ocorre dentro de 

processos específicos, como nas campanhas eleitorais, e no debate instalado na 

sociedade a partir de um acontecimento considerado relevante, por sua 

imprevisibilidade, por sua abrangência ou ainda por seu evidenciamento na pauta 

midiática. 

O presente estudo buscou fazer uma correlação entre a abordagem da 

hipótese do agendamento e os estudos do consumo, considerando que a 

sobrecarga de conteúdos, disseminados pelos meios de comunicação, possui 

intenções comunicativas diversas e alcançam um público, tanto em sua busca por 

informação quanto em seu entretenimento desinteressado.  

O público ora procura ora é alcançado por mensagens que visam entreter, 

informar, vender, induzir a posicionamentos, causar identificações. Tudo isso 

separada ou concomitantemente. De qualquer forma, durante o processo 

comunicativo, o receptor se apropria dessas mensagens e, a longo ou a curto prazo, 

pode fazer uso delas. 

A mídia, buscando atrair o interesse e a audiência do público, retoma, então, 

o universo simbólico do receptor, a partir da circulação de temas, representações e 

personalidades que lhe são familiares ou que lhe são familiarizadas constantemente 

sob novas roupagens. A televisão, o meio estudado, aciona reiteradamente esse 

universo simbólico recorrente e público (ao mesmo tempo em que o remodela) na 

construção de seus conteúdos, pois a dicotomia repetição-novidade é fundamental 

para manter o seu consumo, enquanto mercadoria simbólica.  

Destarte, a televisão, para promover o consumo de seus produtos, faz 

referência a si mesma em sua programação, além de gerar pauta permanente para 

a mídia, durante o período pré-estréia de um programa e durante sua exibição. Essa 

saturação de mensagens vinculadas ao programa televisivo alcança maior ou menor 

repercussão na pauta dos interesses dos telespectadores, de acordo com seu 

conhecimento prévio dos temas abordados do programa, sua proximidade espaço-

temporal com ele, e seu interesse inicial em relação àquele programa. 
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O efeito de agenda é propiciado, então, pela comunicação comercial (toda a 

comunicação fornecida pela televisão), pela repercussão na mídia (o programa 

televisivo enquanto pauta para jornais, revistas, internet, rádio etc.) e pela 

comunicação espontânea (os canais alternativos criados e mantidos pelo próprio 

público). 

O agendamento ocorre, a partir dos usos que o público faz do produto 

simbólico, seja ele apenas o consumo simbólico, estruturado em trocas, 

apropriações e modificações do universo simbólico difundido pela mídia na 

construção de significados para o sujeito; seja ele material através da aquisição de 

mercadorias. 

Contudo, o efeito de agenda para o consumo causado pelo programa 

televisivo se propõe a curto prazo, visto que a televisão precisa renovar, trocando os 

programas periodicamente para segurar a audiência e os anunciantes. Essa troca 

mantém, entretanto, as estruturas da fórmula de sucesso anterior, para que o 

público que acompanhou o programa antigo assista também o atual. 

Nesse sentido, o objeto de estudo, Maysa Quando fala o coração foi um 

exemplo desse efeito de agenda televisivo. A minissérie foi divulgada de várias 

formas: em programas variados na emissora Globo, em chamadas publicitárias 

nesse canal, no hot site oficial da minissérie, em matérias de jornais e revistas e na 

internet. 

Primeiramente, a minissérie trouxe o efeito de agenda ao dar destaque na 

mídia à personalidade e vida da cantora Maysa Monjardim, para conquistar 

audiência para o programa. Em segundo momento, esse efeito foi mantido e o 

público pôde ter acesso gratuito ou comercializado a um universo de produtos 

simbólicos e conteúdos relacionados à cantora. 

A narrativa funcionou, portanto, como meio de reavivar a marca de Maysa, 

principalmente entre o público jovem, que a desconhecia. Aproveitando esse 

momento de proximidade com o programa, foram lançados e relançados produtos 

vinculados a própria Maysa e à minissérie. 

Conforme observado na pesquisa, a maioria do público não possuía nenhum 

produto relacionado a Maysa antes da minissérie, mas foi impulsionado a consumir o 

universo de Maysa, buscando conteúdos relacionados a ela gratuitamente; 

incorporando caracteres da imagem de Maysa, como maquiagem e estilo de 

vestuário; ou comprando produtos, como CDs, DVDs e livros, justamente em 
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períodos próximos a exibição de Maysa Quando fala o coração (durante ou em 

período posterior).  

Assim, o efeito de agenda para o consumo foi gerado inicialmente na 

comunicação de expectativa da minissérie, teve sua continuidade ao cativar uma 

audiência, e ultrapassou a influência do programa, através da publicização e 

consumo de produtos e conteúdos vinculados a marca de Maysa. 

Com esses resultados, as questões associadas ao nível de agenda apenas 

foram incitadas. Dentro desse campo de pesquisa, ainda existem muitos fatores 

intervenientes e integrantes do processo a serem averiguados, como: os níveis de 

influência dos grupos de referência na apropriação simbólica e material dos produtos 

midiáticos; os fatores subjetivos envolvidos como, idade e preferências, por 

exemplo; os efeitos de agenda causados pelas associações simbólicas midiáticas a 

longo e a curto prazo; e os níveis de conhecimento da marca ou tema gerados 

durante a comunicação.  

As análises da agenda-setting embora se proponham a compreender os 

efeitos a longo prazo têm se concentrado em situações comunicativas peculiares e 

de rápida duração, sem contudo, observar as ligações entre um fenômeno e outro. O 

foco, nas análises, dado ao caráter informativo da comunicação midiática tem 

esquecido as mensagens disseminadas durante o entretenimento. Mensagens que 

se utilizam do mesmo repertório simbólico que as informações na construção de 

suas narrativas e discursos, e que possuem também intenções e efeitos 

comunicativos, sociais, ideológicos e comerciais. 

É preciso também amadurecer, rever e relacionar os resultados das 

pesquisas anteriores às pesquisas atuais. Os estudos precisam, assim como a 

própria mídia, entender como o velho se estrutura no novo e como a sociedade 

atualiza seus significados e suas apropriações ao mesmo tempo em que recorre a 

construções simbólicas recorrentes. Pois não obstante, a mídia se revista 

constantemente de novidades, existem semelhanças e relações entre os fenômenos 

que ela promove. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ONLINE 
 
 
 
Maysa Quando fala o coração – Destinado ao Orkut 

1 Sexo: 
(  ) Feminino                                    (  ) Masculino 
 
2 Idade: 
(  ) 12 a 18 anos 
(  ) 19 a 25 anos 
(  ) 26 a 32 anos 
(  ) 33 a 40 anos        
(  ) Acima de 40 anos       
 
3 Escolaridade: 
 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
 
4 Estado em que você mora: 
 
(  ) Acre 
(  ) Alagoas 
(  ) Amapá 
(  ) Amazonas 
(  ) Bahia 
(  ) Ceará 
(  ) Distrito Federal 
(  ) Espírito Santo 
(  ) Goiás 
(  ) Maranhão 
(  ) Mato Grosso 
(  ) Mato Grosso do Sul 
(  ) Minas Gerais 
(  ) Pará 
(  ) Paraíba: 
(  ) Paraná 
(  ) Pernambuco 
(  ) Piauí 
(  ) Rio de Janeiro 
(  ) Rio Grande do Norte 
(  ) Rio Grande do Sul 
(  ) Rondônia 
(  ) Roraima 
(  ) Santa Catarina 
(  ) São Paulo 
(  ) Sergipe 
(  ) Tocantins 
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5 Você assistiu a minissérie Maysa – Quando fala o coração: 
 
(  ) Através da Globo, no período em que foi transmitida. 
(  ) Baixei na internet. 
(  ) Consegui com amigos e assisti em casa. 
(  ) Comprei o DVD. 
 
6 Você já conhecia a cantora Maysa antes da minissérie? 
(  ) Conhecia um pouco. 
(  ) Claro. Sou fã dela há algum tempo. 
(  ) O nome não me era estranho. 
(  ) Sabia apenas que ela era uma cantora nacional das antigas. 
(  ) Nunca ouvi falar dela. 
  
7 Se conhecia Maysa, conhecia através de [marque somente a(s) opção(ões) verdadeira(s)]: 
(  ) Família 
(  ) Amigos 
(  ) Músicas 
(  ) Livros 
(  ) Internet  
 
8 O que você acha que te levou a assistir a minissérie: 
(  ) A propaganda exibida na Globo. 
(  ) Algum amigo, pessoa da família ou outra pessoa que achou legal e te falou sobre a 
minissérie. 
(  ) A história - que é de uma pessoa muito conhecida – me interessou. 
(  ) Matérias relacionadas a cantora que vi na Globo. 
(  ) Eu já conhecia as músicas ai quis ver a história. 
 
9 Você já tinha produtos relacionados a cantora antes da minissérie: 
(  ) Sim                                             (  ) Não 
 
10 Após ou durante a minissérie, você [marque somente a(s) opção(ões) verdadeira(s)]:  
  
(  ) Baixei as musicas de Maysa. 
(  ) Comprei cd ou DVDs dela. 
(  ) Comprei biografias dela. 
(  ) Comprei o livro da minissérie. 
(  ) Comprei o CD da minissérie. 
(  ) Comprei o DVD da minissérie. 
(  ) Baixei a minissérie. 
(  ) Busquei matérias relacionadas à cantora.  
(  ) Peguei fotos em sites de busca. 
(  ) Aderi a maquiagem e a moda de Maysa. 
(  ) Estive conectada(o) ao hot site oficial da minissérie. 
(  ) Participei de comunidades e/ou grupos de discussão relacionados. 
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