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Resumo 

 

Este artigo é derivado de uma dissertação e objetiva apresentar uma proposta metodológica 

para a análise de ficção televisiva. Chamada de os “Níveis de Homologação dos Processos 

de Hibridização Cultural” (NhPhC), tal proposta se ocupa de entender, analisar e descrever 

as intensidades dos processos híbridos na narrativa seriada, com especial destaque à análise 

dos personagens e de suas inter-relações em cenas. Bebendo em fontes como os Estudos 

Culturais Britânicos e Latinoamericanos, a proposta também se utiliza das ideias trazidas 

por Bakhtin acerca da carnavalização e dos cronotopos e adapta algumas fases da Análise 

de Imagens em Movimento criada por Diana Rose. O objeto analisado é a telenovela 

“Cordel Encantado” (2011), todavia, ressalta-se, que a proposta é uma experimentação 

metodológica e requer ainda muito aprofundamento e aperfeiçoamento. 
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Introdução 

 

O texto aqui apresentado é um fragmento de uma pesquisa de 24 meses, com auxílio 

da Capes, empreendida no Mestrado em Comunicação (com a autoria de Anderson Lopes 

da Silva e sob a orientação da professora doutora Regiane Regina Ribeiro). É relevante 

salientar este fato, pois esta pequena parte não comporta a totalidade da discussão do 

trabalho original e muito menos possibilita que todos os resultados encontrados possam ser 

expostos nestas páginas. Por isso, opta-se por trazer um recorte de uma discussão acerca de 

uma possível leitura do gênero “telenovela brasileira” visto sob a ótica dos Estudos 

Culturais Britânicos e Latinoamericanos - de viés mais pós-colonialista – e a possibilidade 

de análise a partir de uma ótica experimental.   

Também se sugere aos leitores que tenham porventura dúvidas de cunho teórico e 

metodológico que, ao fim deste capítulo, façam uma rápida visita à dissertação “Uma 

leitura dos processos de hibridização cultural na ficção seriada televisiva: análise dos 

personagens e suas inter-relações na telenovela “Cordel Encantado” (2011)”, obra 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Doutorando em Ciências da Comunicação (PPGCOM/ECA-USP) e Mestre em Comunicação (PPGCOM/UFPR). 

Jornalista (FACNOPAR) e Especialista em Comunicação, Cultura e Arte (PUCPR). Bolsista Capes. E-mail: 

anderlopps@gmail.com. 
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defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal do Paraná (Curitiba-PR, Brasil). E, justamente por sido o material empírico de 

análise da dissertação, a telenovela “Cordel Encantado” é utilizada aqui em alguns 

momentos para tensionar os espectros teórico e crítico a uma possível base prática de 

análise. Para conhecer mais acerca da trama, seus personagens e peculiaridades, 

recomendamos uma breve discussão sobre a obra em Xavier (2011)3 e a busca pelo nome 

da produção no portal “Memória Globo” – Gshow.com4.  

Esta proposta metodológica bebe em fontes como os Estudos Culturais Britânicos 

(especialmente em Richard Johnson (2004) e o circuito da cultura) e os Latinoamericanos 

(com destaque ao quadrilátero melodramático e às matrizes culturais/formatos culturais de 

Martín-Barbero e aos estudos sobre hibridização cultural em García Canclini). De igual 

modo, apropria-se das noções bakhtinianas de carnavalização e cronotopos (BAKHTIN, 

1981, 1992, 2008) – e aqui não ocorre uma mera “transmutação” destas ideias do campo 

literário para o da ficção televisiva: há um tensionamento conceitual que procura entender 

empiricamente as possibilidades e as limitações de leitura do objeto a partir deste espectro 

teórico. Por fim, a proposta metodológica é conformada pelo rearranjo de algumas das fases 

elencadas na análise de imagens em movimento de Diana Rose (2002) – tendo na dimensão 

estética visual e verbal a sua maior ancoragem5.  

As necessidades de um método que atendesse as especificidades do estudo da 

telenovela (seccionado e justificado o recorte de cenas, personagens e inter-relações, por 

exemplo) e dos processos de hibridização cultural promovem esta experimentação e 

sugerem novos caminhos para a análise (na dissertação é possível ver todos estes critérios a 

partir da pág. 109 até a 129). No trabalho original são analisados os processos híbridos em 5 

personagens e as inter-relações de outros 4, além de 3 microanálises, totalizando 11 cenas 

minuciosamente observadas. Para este artigo, em decorrência do espaço, são usados apenas 

1 personagem (1 cena) para ilustrar um potencial uso do método. Por fim, dois são os 

destaques da proposta dos “Níveis de Homologação dos Processos de Hibridização 

Cultural” (NhPhC): 1º) além de verificar a hibridização cultural nos personagens e suas 

                                                 
3 Disponível em: <http://migre.me/twSxm>. Acesso em: 10 fev. 2016.  
4 Disponível em: <http://migre.me/twSwD>. Acesso em: 10 fev. 2016.  
5 O método da Análise de Imagens em Movimento foi desenvolvido por Diana Rose sob a perspectiva da pesquisa 

qualitativa com materiais audiovisuais. É interessante notar os cuidados que a autora tem ao falar dele, das conceituações 

que o sustentam, da especificidade para o qual foi feito e aplicado e das possíveis limitações e ampliações do método a 

outros objetos empíricos ainda não tensionados. O objetivo procurado por Rose (2002) era investigar a representação do 

discurso da loucura na ficção seriada televisiva britânica e, para, além disso, observar como a representação da loucura se 

dava por meio dos personagens, sua relação com outros “não loucos” e o tratamento dado (de modo visual e verbal) para 

os personagens classificados pela metáfora da loucura. 
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inter-relações possibilitando relações de homologação e comparação, 2º) o método também 

identifica a intensidade destes processos híbridos nas quatro dimensões pelas quais analisa 

(algo desconhecido no início da pesquisa e só verificado no decorrer da análise).  

  

“Níveis de Homologação dos Processos de Hibridização Cultural” (NhPhC)  

  

Os procedimentos de análise dos personagens e suas relações de interdependência 

são baseados em conceitos teóricos explicados no capítulo 3 da dissertação citada com o 

objetivo de permitir a apreensão do objeto empírico sob as suas demandas específicas. Dito 

de outro modo, o que se pensa neste espaço de análise é em Níveis de Homologação dos 

Processos de Hibridização Cultural. Tal análise busca evidenciar em um ou mais níveis (ou 

em todos eles) os processos de hibridização presentes na trama, além de explicitar a 

intensidade dos processos em cada nível.  

A pergunta de pesquisa que direciona a análise é: “Como são apresentados os 

processos de hibridização cultural na telenovela “Cordel Encantado” ?” Já as hipóteses se 

subdividem em uma visão macrológica e em uma visão micrológica. A primeira diz 

respeito à afirmação de que o processo de hibridização cultural se deu a partir do uso de 

elementos da cultura popular (literatura de cordel, imaginário popular sobre o cangaço, 

contos de fada) e da cultura erudita (referências à literatura francesa, elementos da corte, 

mundo medievo) apresentados numa produção da cultura massiva (telenovela, televisão e 

suas lógicas narrativas), reelaborando, assim, novas significações. A segunda está contida 

na afirmação de que é na formação dos personagens (arquétipos modulares) e na 

interdependência ou relação entre eles (elementos internos à produção de sentido), que a 

narrativa seriada consegue demonstrar a hibridização cultural. A justificativa do uso destes 

procedimentos é que, além de se utilizar da Análise de Imagens em Movimento, também é 

preciso trazer solidez teórica e analítica durante todo o estudo da telenovela “Cordel 

Encantado” e dos processos hibridizadores nela encontrados. Isto é: além da dimensão 

estética visual e verbal (proposta por Diana Rose (2002) e rearranjada nesta dissertação 

como uma dimensão subdividida em duas colunas)6, outros três níveis (ou dimensões) são 

adicionados à análise. Acerca da dimensão estética visual e verbal, a tabela a seguir ilustra 

as categorias que podem servir de análises neste campo específico da experimentação: 

 

                                                 
6 Para mais informações sobre este rearranjo, sugerimos a leitura de: “Uma questão de método: a Análise de Imagens em 

Movimento aplicada à telenovela” (SILVA, 2014). Disponível em:< http://migre.me/twSUu>. Acesso em: 10 fev. 2016.  
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 Dimensão estética visual  Local  Dimensão estética verbal  

 

 

Figurino/Caracterização  

 

Música  

Gestualidade  Expressões linguísticas  

Cenário/Produção de arte  Sotaque  

Fotografia  Linguagem coloquial e formal  

 
 

Figurino/Caracterização  Música  

Gestualidade  Expressões linguísticas  

Cenário/Produção de arte  Sotaque  

Fotografia  Linguagem coloquial e formal  

Ponto de vista narrativo  Apropriações linguísticas [dos 

personagens de Seráfia para com os 

de Brogodó e vice-versa]  

Fonte: Autor do artigo. 

Já os três níveis (ou dimensões) adicionados à análise podem ser descritos da 

seguinte maneira: A dimensão dos sistemas culturais: neste nível estão as chamadas 

culturas classificativas, isto é, culturas que comumente são separadas em estratos ou 

sistematizações que a designam como cultura clássica, cultura massiva e cultura popular. 

Mesmo sabendo que o princípio básico dos processos hibridizadores da cultura é a não 

observância desta linha separatista da cultura, ainda assim, este nível se faz necessário na 

análise justamente para que se possa compreender os elementos originários do processo de 

hibridização e como eles interagem. Em outras palavras, por exemplo, este nível é 

importante na análise para destacar os elementos provenientes de um “tipo específico” da 

cultura e lidos como clássico ou elementos do universo do imaginário e lidos como popular. 

Em suma, o objetivo deste nível na apreensão dos processos de hibridização é a 

identificação de características seminais de um “tipo de cultura” que são ressignificadas e 

reapresentadas na telenovela em análise.  

A dimensão das matrizes culturais: neste nível é possível perceber as formas 

primeiras ou matrizes da cultura que são utilizadas nos processos hibridizadores. Como 

exemplo: perceber como se dá a utilização da literatura de cordel brasileira como matriz 
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cultural junto à outra matriz cultural que é o melodrama (em sua forma televisiva) e as 

representações extraídas a partir deste processo de hibridização. Aqui as matrizes culturais 

exercem o papel de não apenas serem a base dos elementos hibridizados, mas também por 

serem objetos de releituras de formas tão antigas e, simultaneamente, tão atuais. As 

matrizes apresentam-se como o espaço pelos quais os processos de hibridização se 

“deixam” notar mais explicitamente, isto é, ainda que o objetivo seja uma visão 

aprofundada do objeto, já nos primeiros contatos é possível ver a mélange de territórios 

culturais e discursivos que perpassam a trama analisada.  

A dimensão espaço-temporal: neste nível entram as conceituações bakhtinianas de 

carnavalização e cronotopos tensionadas na ficção seriada televisiva. O tempo na 

construção da narrativa e sua relação com o espaço nos processos hibridizadores da cultura 

são observadas no objeto em estudo. Como exemplos disso são analisados os elementos de 

carnavalização (como representações do realismo grotesco e a apresentação de uma 

cosmovisão baseada no riso) e a existência de motivos cronotópicos (como o tema do 

castelo/corte e uma possível observância de tempo de aventura) presentes na trama 

hibridizada. Esta dimensão é fundamental para o entendimento da narrativa 

teledramatúrgica já que é por ela que a diegese se sustenta, isto é, é no espaço híbrido de 

Brogodó e no tempo que podemos chamar fabular ou atemporal que a história se passa 

(firmando um contrato ficcional implícito com seu telespectador, mas guardando as devidas 

propriedades de verossimilhança e tradição que o folhetim melodramático na TV brasileira 

traz consigo).  

Ao analisar as cenas é importante destacar que numa análise qualitativa os cuidados 

se desdobram entre a interpretação e a plasmação conclusiva da análise. Ou seja: uma 

interpretação que leve em conta os pressupostos teóricos aliados aos procedimentos 

metodológicos não apenas descrevendo e passando pela fragmentação da obra, mas, pelo 

contrário, reconstruindo o recorte pela cena (unidade de análise) ao todo (trama) dando um 

novo sentido (o que, neste contexto, não seria incorreto chamar de metatexto). 

Quadros (contendo os frames das cenas e breves explicações sobre os quatro níveis 

(ou dimensões) de homologação dos processos de hibridização cultural) ilustram ao leitor 

como se dá a análise dos personagens e suas inter-relações. Entretanto, para além de tornar 

mais legível a análise, os quadros também sintetizam os resultados obtidos na apreensão do 

objeto de estudo. A discussão também segue pela estrutura dramática das cenas analisadas 

(observando de que modo ocorre a introdução, a complicação, a consequência e a 
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relevância das ações de personagens e seus pares ou do ambiente que norteiam o desenrolar 

da história). 

Assim, ao usar o NhPhC na parte da análise dos personagens é importante também 

observar como se dão, em um ou mais dos quatro níveis, os aspectos relativos às 

características físicas, sociais e psicológicas dos personagens recortados da trama (pelas 

discussões trazidas na importância do personagem no roteiro televisivo e por aspectos 

ligados à sua construção). As características físicas, sociais e psicológicas são fatores 

indispensáveis no desenvolvimento de uma figura dramática. Para que um personagem seja 

crível e crie um vínculo direto no acordo ficcional, além do conhecimento da trama pelos 

autores da produção, é necessário um conjunto de características que componham o ser de 

ficção de forma harmônica e densa. 

Além disso, é importante observar na análise dos personagens e suas inter-relações 

que alguns elementos - como profissão, cultura e ambientação - são fundamentais para 

definir valores, emoções e modo de agir de um personagem. E as atitudes de tal personagem 

na telenovela (em conjunto com sua caracterização, figurino e gestualidade) descrevem 

grande parte de seu “caráter”. O interessante deste ponto é que por tratar-se de uma história 

fabular, os personagens da telenovela em questão possuem um perfil bem delineado e de 

fácil reconhecimento, com elementos que caracterizam cada um deles e que dizem respeito 

ao seu caráter e suas atitudes na história (algo próprio do maniqueísmo melodramático).  

De igual forma, o uso da proposta de NhPhC na análise das inter-relações dos 

personagens o quadrilátero melodramático é retomado, agora com a função de compreender 

como as relações de interdependência produzem uma narrativa partindo dos sentimentos 

básicos de medo, entusiasmo, dor e riso. Mais do que isso: nesta parte da análise, as inter-

relações vistas pelo quadrilátero mostrarão como os quatro gêneros (a saber: o romance de 

ação, a epopeia, a tragédia e a comédia) podem ser condensados no melodrama televisivo 

(MARTÍN-BARBERO, 2009).  

 

Análise de personagem: “Jesuíno – filho de cangaceiro; descendente da realeza”  

  

O personagem Jesuíno Araújo (Cauã Reymond) é um jovem trabalhador, honesto, 

com alto senso de justiça e o filho único da empregada Benvinda (Cláudia Ohana). 

Morando desde menino na fazenda do Coronel Januário Cabral (Reginaldo Faria), o jovem 

é o braço direito de seu patrão e conduz todos os serviços no local já que o idoso senhor não 

possui mais forças e, no decorrer dos primeiros capítulos, vai aos poucos ficando doente. 
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Sem conhecer o pai, Jesuíno vive com a mãe e é muito benquisto por todo o local e os 

amigos da pequena cidade de Brogodó, no sertão nordestino brasileiro. Apaixonado desde 

criança pela jovem Açucena (Bianca Bin), eles querem noivar, casar e se mudar o mais 

breve possível para Vila da Cruz (próximo a Brogodó).  Mais à frente da história, o 

telespectador descobre que Jesuíno é filho do maior cangaceiro do lugar: o capitão 

Herculano (Domingos Montagner), que deseja que o jovem perpetue sua linhagem no posto 

de liderança do cangaço. O fato lhe inspira sentimentos conturbados entre o que ouve falar 

do bando do capitão (e seus roubos pelas cidades vizinhas) e a aceitação de que também 

possui a valentia do pai e isso lhe orgulha.  

A construção deste personagem é interessante porque Jesuíno pode ser visto como a 

releitura de um homem real do cangaço brasileiro: o homônimo Jesuíno Alves de Melo 

Calado, mais conhecido por Jesuíno Brilhante (1844-1879). O cangaceiro que inspirou a 

formação deste personagem apresentava uma valentia que era motivo de respeito por toda 

região nordeste, especialmente no RN, (antes mesmo do mítico Lampião). A inspiração na 

formação do personagem não se coaduna com os crimes cometidos pelo cangaceiro 

potiguar, todavia o caráter reto e justiceiro de Jesuíno Brilhante (MELLO, 1985, p. 92) era 

muito próximo da representação social exercida por Jesuíno de “Cordel Encantado”.   

Enquanto o primeiro agia no mundo real, no semiárido paraibano e potiguar, 

intervindo em prol dos humildes (MELLO, 1985) em diversas oportunidades (como na 

grande seca de 1877-1879 quando o cangaceiro e seu bando atacaram comboios de víveres 

enviados pelo governo imperial, compartilhando tudo com os famintos e desvalidos dos 

sertões ermos e esquecidos), o personagem agia também na ficção com atitudes que 

defendiam os trabalhadores rurais da fazenda (buscando melhorias nos empregos e 

comidas) e depois defendendo, com armas e seu próprio bando montado, a cidade de 

Brogodó que havia sido tomada pelo tirano Timóteo Cabral (vivido por Bruno Gagliasso).  

O personagem também possuía outra faceta de justiceiro em sua formação: a 

inspiração no mítico Robin Hood. O personagem, que foi citado de forma pioneira no 

poema épico “Piers Plowman”, de William Langand (em 1377), traz a Jesuíno os traços da 

bondade e do alto senso de justiça aos pobres e mais necessitados. A figura do jovem 

justiceiro é um modelo muito trabalhado na literatura, no teatro, no cinema e em outras 

representações narrativas. Jesuíno pode não usar arco e flecha, mas sabe como usar uma 

arma de fogo e um facão; Jesuíno pode não andar pelos bosques, mas corre constantemente 

com seu cavalo pela caatinga para defender a amada, os amigos (e num sentido quase 
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messiânico) o destino da cidade. E tal qual Robin Hood tinha seus ajudantes nas florestas de 

Sherwood (como João Pequeno e Frei Tuck), Jesuíno também tem os seus amigos fiéis 

(como Cícero, Setembrino, Quiquiqui e Galego).  

Aqui, na construção do personagem, o elemento que não se coaduna com a figura do 

protagonista está novamente na questão moral: o jovem sertanejo não se permite roubar, 

mas auxilia os pobres ao seu modo (ainda que seja para enfrentar Timóteo, que se torna, 

após a morte do pai, o coronel malvado da fazenda que quer impor sua autoridade no local). 

Esta característica de valores morais extremamente intocáveis advém de seu papel dentro 

do quadrilátero melodramático: o Justiceiro (MARTÍN-BABERO, 2009). Na sua versão 

televisiva, o perfil do personagem é uma amostra clássica do maniqueísmo presente no 

melodrama: a essência de Jesuíno é a bondade e a justiça deve ser o objetivo de sua vida. O 

amor da donzela é o prêmio e a coroação final daquele que lutou durante toda a trama para 

aniquilar o mal encarnado na figura de um ou mais vilões. Como protagonista, sua luta 

interna entre entrar ou não para o cangaço, representa a dualidade que o herói padece: seus 

valores morais são colocados à prova. E a saída encontrada por ele - lutar de modo honesto 

- revela-se como algo previsível frente à função que seu personagem exerce no quadrilátero 

melodramático.  

Note-se que nas características físicas de Jesuíno há a presença de elementos que só 

se materializam conjuntamente por este conflito interno que o filho do cangaceiro vive: ele 

é forte, valente, muitas vezes explosivo e sério, mas também se apresenta como o jovem de 

grande coração, carinhoso, risonho e bom amante. A caracterização de seu personagem 

deixa entrever isso nas cenas onde há lutas, cavalgadas pelo sertão e os momentos de afeto 

com a protagonista Açucena e distração nas festas típicas da fazenda. Esta mistura entre os 

mundos do cangaceiro potiguar e do justiceiro dos bosques ingleses unidos no personagem 

de Jesuíno pode defini-lo como o “cangaceiro gentil-homem”, ou seja, aquele que a quem o 

folclorista Câmara Cascudo (falando de Jesuíno Brilhante) explica como um bandoleiro 

romântico e uma espécie matuta de Robin Hood, que, com seu agir destemido, era adorado 

pela população carente, defendia os fracos e os velhos oprimidos, além das moças ultrajadas 

e das crianças agredidas (CASCUDO, 1982).  

A cena7 escolhida (QUADRO 1) para analisar o personagem Jesuíno traz o contexto 

da festa de noivado com a jovem Açucena. A notícia de que o Rei Augusto deixaria Seráfia 

e viria a Brogodó em busca da filha perdida (que ele descobre não ter morrido no acidente 

                                                 
7 Capítulo 5, Disco 1, Duração aproximada: 2 min. (GLOBO/SOM LIVRE, 2013).  
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vinte anos atrás) já é anunciada ao telefone da prefeitura. Na festa da roça todos os amigos 

do casal são convidados, mas o inimigo de Jesuíno, o jovem Timóteo Cabral (Bruno 

Gagliasso) – recém-chegado do Rio de Janeiro - aparece na comemoração e tenta dançar à 

força com Açucena. O noivo ameaça bater no filho do coronel, mas este último resolve ir 

embora. Entretanto, ele planeja uma vingança: irá acusar Jesuíno de roubar uma medalhinha 

(que na verdade é dada por Açucena ao noivo). Jesuíno será preso injustamente até que se 

prove o ocorrido.  

Na dimensão estética visual e verbal é interessante observar como os processos de 

hibridização cultural se dão na construção deste personagem. O figurino de Jesuíno é 

composto por vestes que o configuram como um ser intermediário, isto é, “meio 

cangaceiro, meio homem comum”. Ao usar coletes de couro, botas e fazer uso (quando 

necessário) de armas ele se aproxima dos personagens presentes no núcleo do cangaço, 

todavia, por trazer em sim o senso de justiça que não se aproxima de alguma das práticas do 

bando do pai, ele não porta o tradicional e simbólico chapéu com aba lateral e seus devidos 

adornos.  

No plano visual o cenário faz referência à festa típica do mês de junho na roça da 

fazenda. Uma característica importante da festa (que não é junina, mas comemora o 

noivado do casal protagonista) são os contraditórios que a criam: o misto de religiosidade 

(em referência aos santos do mês) e as atividades de entretenimento mundano (com 

bebidas, fogueira, flertes, etc.) que poderiam levar ao confronto entre o sagrado e o profano. 

No plano verbal identifica-se o uso de expressões próprias ao nordeste brasileiro, um 

sotaque forte que deixa entrever a caracterização do personagem (num misto do que se 

entende pelo estereótipo do caipira e/ou sotaque nordestino – sem se levar em conta, claro, 

as variantes dialetais reais). O papel da trilha sonora também reforça o ritmo dramático da 

cena que oscila entre a alegria do noivado e a presença desagradável de Timóteo.  

Por sua vez na dimensão dos sistemas culturais é possível notar que o personagem é 

oriundo da cultura popular (seja pela figura do “cangaceiro gentil-homem” ou pelo 

justiceiro Robin Hood) e traduz sua origem por meio de elementos visuais e sonoros (como 

os expostos acima), mas também apresenta traços lidos como universais pela figura do 

herói romântico: justo, honesto, inflexível quanto aos valores morais, obstinado por uma só 

mulher, que sofre com os conflitos internos relativos ao seu destino, etc. Um aspecto 

interessante que deixa à mostra o caráter híbrido de sua figura está, mais ao fim da novela, 

na descoberta de que Jesuíno é um parente distante de Serafim D' Ávila o fundador de 
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Seráfia e o verdadeiro herdeiro ao trono real. Ao ir para Seráfia ele é coroado Rei Serafim 

II, e, finalmente, Seráfia do Norte e Seráfia do Sul são unificadas. No final, Jesuíno devolve 

o trono para Rei Augusto e volta para Vila da Cruz ao lado de Açucena, para que juntos 

possam começar a criar seus dois filhos. Assim, os elementos que estão presentes na figura 

de Açucena (a cabocla sertaneja da cultura popular e o título de princesa da cultura erudita) 

também se firmam na figura de Jesuíno (o jovem filho de cangaceiro, que além de 

justiceiro, também tem sangue da nobreza). Em síntese: o modelo de príncipe encantado (ou 

Rei) se mescla aos outros elementos formadores deste personagem híbrido de duas culturas.  

E, desse modo, é justamente na dimensão das matrizes culturais que os processos 

hibridizadores se fazem mais nítidos neste personagem. Esta dimensão aponta a matriz 

cultura da festa típica (que evoca a festa junina), a matriz religiosa (na representação da 

medalhinha de Santa Eudóxia (vinda do Oriente) que liga (de certo modo) os “mundos” de 

Seráfia e Brogodó na representação de Açucena/Aurora) e, logicamente, a matriz da 

literatura de cordel (nas narrativas que tratam da valentia e dos feitos dos cangaceiros) e do 

melodrama folhetinesco (com a representação do Justiceiro no quadrilátero melodramático). 

E, por fim, a dimensão espaço-temporal da cena analisada possibilita algumas 

leituras com relação às ideias bakhtinianas vistas na ficção seriada televisiva. A primeira 

leitura centra-se na zona rural sertaneja lida como um motivo cronotópico, isto é, um 

“evento congelado” (ou seja, “um lugar cronotópico é uma espécie de lembrete condensado 

do tipo de tempo e espaço que tipicamente funcionam ali” (MORSON; EMERSON, 2008, 

p. 392)). A ambientação cênica da festa junina corrobora a existência de elementos da 

cultura popular num local e num tempo nos quais já se evoca a cultura nordestina, suas 

características e as produções de sentido advindas daí. Outra leitura focada em Jesuíno pode 

ser a da caracterização dramática do cronotopo do cotidiano, ou seja, aquele que se 

apresenta nas situações em que a trama retrata um período excepcional na vida de uma 

personagem.  Mas o cronotopo que se sobressai não apenas na narrativa deste personagem, 

como em toda a trama é o tempo da aventura que se instaura do início ao fim. O cronotopo 

da aventura, de largo modo, existe a partir de dois eventos principais: o momento da paixão 

entre um casal e o momento em que esse mesmo casal finalmente se une através do 

casamento, porém, entre esses dois eventos acontece a “aventura” que se manifesta de 

várias formas diferentes8.   

                                                 
8 Toda essa aventura não ocorre em torno de um ou de outro personagem, mas sim, em torno do que há entre eles. Todo o 

evento que acontece no período que separa o casal é algo que não altera em nada a conclusão do romance, pois no fim os 

dois  
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QUADRO 1 - A festa de noivado de Jesuíno e Açucena (“Cordel Encantado”, Globo, Som Livre, 2013) 
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Considerações finais  

  

A primeira dificuldade de se apresentar uma proposta metodológica para o campo da 

análise de ficção televisiva encontra-se já na origem da qual este artigo provém: a aridez (e 

não propriamente uma inexistência) de métodos ou técnicas específicas para este tipo de 

análise. A urgência dos métodos surge justamente pela parca discussão feita sobre a 

existência de formas de apreensão da mensagem na ficção seriada (já que a proposta fixa-se 

aqui no conteúdo da trama visualizando características estéticas visuais e verbais, matrizes 

culturais, sistemas culturais e o espaço-tempo narrativo). Diferentemente das análises 

fílmicas que são múltiplas e já amplamente divulgadas, análises no escopo das produções 

ficcionais na TV não são comumente oferecidas.  

Em outros termos, dizemos aridez no sentido da pouca oferta de métodos ligados 

diretamente à secção, análise, decomposição e reestruturação da mensagem ou do discurso 

ficcional apresentado em obras do gênero melodramático na TV, como telenovelas, 

minisséries e afins. Ou seja, não estamos pondo em xeque a validade de trabalhos como os 

estudos de recepção e audiência, os estudos sobre autoria na TV, representações 

sociopolíticas e culturais e até mesmo os estudos de adaptação/tradução intersemiótica, 

intermidialidade e transmidiação. Pelo contrário, ressaltamos a importância destes trabalhos 

precursores, mas chamamos a atenção para o fato de poucos métodos que se debruçam 

sobre a telenovela, por exemplo, entendendo-a como um produto/processo ficcional 

específico em termos de estilo, mise-en-scéne, enquadramentos, tessitura dialógica, com 

uma peculiar construção de plots e subplots, rede de distribuição e sua relação com a grade, 

lógicas próprias de circulação, entre outros elementos formais e formadores de seu discurso 

ficcional. Tentando preencher esta lacuna de modo modesto, a proposta apresenta-se como 

uma experimentação teóricometodológica que pode vir a ser aplicada a outros objetos 

empíricos, como deve e precisa ser testada, reformulada e ressignificada também no âmbito 

do ensino de Comunicação Social9.   

Acerca do uso específico do NhPhC em “Cordel Encantado” é possível ver que 

muitos elementos de outras matrizes culturais são rearranjados ao modus faciendi atual, mas 

também são ressignificados pela inovação de uma trama que tem, entre suas características 

técnicas e estéticas, uma riqueza visual e sonora que a fez ser motivo de constantes críticas 

especializadas, temas de artigos acadêmicos e análises aprofundadas. A narrativa desta 

                                                 
9 Ressalta-se a influência na construção do método a partir da rica discussão trazida pelos professores doutores Igor 

Sacramento (UFRJ/Fiocruz), Kati Caetano (UTP), Rosa Dalla Costa (UFPR) e Regiane Ribeiro (UFPR), quando da 

qualificação (out./2014) e defesa (mar./2015) da dissertação do autor deste artigo.   
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telenovela proporciona ao analista se deparar com um material que, além da riqueza visual e 

sonora, é extremamente grande e não se mostra de fácil apreensão justamente pela 

dimensão dos capítulos e das tramas paralelas que circundam o argumento principal que a 

sustenta.  

A questão da metodologia fez-se importante porque foi através dela que se tornou 

acessível o objeto empírico em seus processos hibridizadores da cultura. E, como linha 

mestra que buscava na especificidade do estudo da telenovela elementos que compreendiam 

sua lógica narrativa, o método da Análise de Imagens em Movimento apresentou-se como 

uma ferramenta de importância ímpar. Tal importância está na forma como ele deixa em 

evidência a dimensão visual e verbal na estética televisiva do objeto em questão, ou seja, os 

códigos mais apreensíveis de Cordel Encantado são lidos por um método que tem seu foco 

na cultura audiovisual televisiva. Entretanto, outras dimensões dos processos de 

hibridização não cabiam apenas na utilização do método fornecido por Diana Rose. E é aí 

que entraram os níveis de homologação destes processos para descrever, analisar e 

interpretar elementos híbridos que apareciam também na dimensão dos sistemas culturais 

(com a premissa da estratificação da cultura em categorias), na dimensão das matrizes 

culturais (com destaque ao melodrama e à literatura de cordel que predominam em toda a 

trama) e na dimensão espaço-temporal da história.  

É justamente nesta última dimensão que o experimento teórico-metodológico das 

ideias de Mikhail Bahtin entra como ferramenta de tensionamento conceitual e análise das 

oito cenas selecionadas (e que, pelo pouco espaço, obviamente não foram apresentadas 

aqui). Mesmo sabendo da dificuldade que é trabalhar com conceitos literários e da teoria do 

romance numa obra que aborda a teledramaturgia brasileira, ainda assim, a carnavalização e 

os cronótopos foram de extrema utilidade no momento de responder como os processos de 

hibridização ocorriam na trama desta telenovela. Juntos, os quatro níveis conseguiram 

verificar a intensidade dos processos hibridizadores na análise dos personagens e suas inter-

relações. Aqui deve ser destacado que um dado novo, não previsto nas hipóteses, também 

surge (além da confirmação das visões micro e macrológicas citadas nas afirmações 

hipotéticas). Tal elemento diz respeito à identificação de como ocorrem os processos de 

hibridização por meio de elementos narrativos que ora se mostram mais fortemente em uma 

ou mais das dimensões citadas e, assim, revela que a trama de “Cordel Encantado” é 

híbrida, mas em intensidades distintas, nas quais a dimensão das matrizes culturais e que 

trata da dimensão espaço-temporal são as que mais deixam nítidos estes processos.  
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Outra consideração interessante trazida pela análise dos personagens e suas inter-

relações está nas representações dos múltiplos bufões que faziam parte da telenovela. 

Mesmo sabendo de sua função de alívio cômico no quadrilátero melodramático da 

narrativa, a dimensão espaço-temporal conseguiu demonstrar que os processos de 

hibridização também estavam ligados ao risco carnavalesco destas figuras. Os bufões 

analisados representavam a autoridade máxima da cidade na figura do poder executivo, 

todavia, figuras da corte, da lei e de classes sociais mais abastadas também tinham 

exemplares do Bobo em suas construções. Sendo motivo de riso em praça pública e 

escárnio pela população mais simples da cidade, estes personagens (que são “dignos” de 

respeito por sua hierarquia, representação oficial, ideal de perfeição cristão, além de outras 

características do ascetismo moderno) apontam uma estreita ligação entre o número de 

bufões na trama com as muitas identificações observáveis da lógica carnavalesca. E, por 

fim, outra constatação importante trazida na análise dos personagens e suas inter-relações é 

que, além de motivos cronotópicos que realçam os processos de hibridização visíveis na 

história (como o baile real, a festa junina, a escadaria, a cozinha etc.), o tempo da aventura 

torna-se o tempo por excelência da narrativa de “Cordel Encantado”. Uma produção híbrida 

que, mesmo com inovações e experimentações, manteve sua estrutura melodramática do 

início ao fim da trama.  
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