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Resumo 

Neste trabalho, nosso objetivo é combinar os operadores de análise do estilo televisivo às 

estratégias de interpretação de enquadramentos para indagar duas situações 

comunicativas entre mulheres caipiras das seguintes "novelas das seis" da Rede Globo de 

Televisão: Chocolate com Pimenta e Êta Mundo Bom!. Veremos como os aspectos 

formais de som-imagem do meio tornam-se profícuos para a percepção e construção de 

enquadramentos sociais que, por sua vez, configuram certos papeis sociais dessas 

mulheres. 
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Introdução   

A televisão contém uma forma criativa singular que a diferencia de outras mídias 

(BUTLER, 2010). Na tessitura tangível do meio estão características de produção e 

condições de criação que deixam marcas nos seus produtos. Por isso torna-se tão 

importante acessar essa gramática imagética para entender os sentidos articulados nos 

textos produzidos pela TV. Tendo em vista a complexidade do meio e as constantes 

transformações midiáticas, é desafiador desenvolver dispositivos analíticos que abarquem 

os diversos produtos e fenômenos televisivos (ROCHA, 2016). Pensando nisso, 

propomos a articulação de dois conceitos importantes na operacionalização de pesquisas 

da área, conceitos relevantes tanto no que tange à abordagem temática dos produtos 

midiáticos, quanto nos estudos que abordam a forma televisiva e a sua dimensão estética. 

São eles o enquadramento (GOFFMAN, 2012) e o estilo televisivo (BUTTLER, 2010).  

A partir da combinação desses dois conceitos vamos analisar duas experiências 

comunicativas apresentadas nas seguintes telenovelas da Rede Globo de Televisão: 

Chocolate com Pimenta (2003) e Êta Mundo Bom! (2016). Trata-se de dois dramas de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidade, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

2 Mestranda do Curso de Comunicação Social da FAFICH-UFMG, e-mail: oliviaeresende@gmail.com.  
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época, escritos por Walcyr Carrasco e dirigidos por Jorge Fernando, com enredos 

ambientados na primeira metade do século XX e exibidos no horário fixo da grade de 

programação da emissora conhecido como “novela das seis”. Nas situações 

comunicativas selecionadas, mulheres caipiras tentam explicar como se fazem os bebês, 

por meio de metáforas com elementos da natureza. Nosso objetivo é evidenciar a 

importância dos elementos imagéticos para a configuração e conformação de 

enquadramentos e, em uma perspectiva mais vasta, refletir acerca da potencialidade da 

articulação dos dois conceitos para análises de representação. 

 

O enquadramento 

O conceito de enquadramento é um desdobramento dos estudos introduzido por 

Gregory Bateson (2002) que propõe o enquadre como uma moldura que cerca mensagens 

específicas em detrimento de outras, respectivamente, representando “figura” e “fundo”3. 

Considera-se que uma situação comunicativa envolve, além da denotação, vários níveis 

de abstração que estão ora implícitos ou explícitos numa relação interpessoal. Um deles 

seria a metalinguagem que, numa situação face a face, refere-se ao uso da linguagem 

pelos falantes para refletir sobre a própria linguagem. Outro, o conjunto 

metacomunicativo, refere-se à situação de comunicação, ao contexto, ao enquadre da 

interação. Bateson (2002) avalia que quanto mais um sujeito se engaja em uma interação, 

maior a possibilidade de tal sujeito fazer abstração, questionando e interpretando a 

situação comunicativa em que está envolvido. A percepção e a interpretação de sinais 

complexifica a interação: outras mensagens são eliminadas ou introduzidas na relação, o 

que implica ações e reações do sujeito interagente. 

O pesquisador afirma ter visto, em uma visita a um zoológico de São Francisco 

(Estados Unidos), dois macacos numa situação “de brincadeira”. Os indícios que levaram 

o autor a definir tal enquadre foram caracterizados como “uma sequência interativa na 

qual as ações ou sinais, individualmente, eram semelhantes, mas não idênticos, aos de um 

combate” (BATESON, 2002, p.89). A definição da situação como brincadeira é 

paradoxal, devido à ambivalência das mensagens: a ação que denotou ter sido brincadeira 

também denota um combate.  Bateson (2002), no entanto, acredita que o paradoxo é 

                                                           
3 A pesquisa de Batson se insere nas Ciências Sociais, em meados do século XX, inicialmente na análise de fenômenos 

da psicoterapia, em que o pesquisador busca refletir sobre a interação entre psiquiatra e paciente no consultório. 

Posteriormente, o autor amplia sua investigação para o modo como se constitui a comunicação humana em geral. 
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inevitável e fundamental para a evolução da comunicação humana, porque permite a 

expressão da variação do humor e a possibilidade de interpretações e jogos de sentidos. 

Apropriando-se dos estudos de Gregory Bateson, Erving Goffman desenvolve o 

conceito de enquadramento, que se refere, em um primeiro momento, a um processo 

sociocultural de compreensão de uma situação comunicativa criada em um determinado 

contexto, pelos indivíduos que participam da interação. Em um segundo momento, o 

conceito ultrapassa a relação face a face e pode ser aplicado para a análise de um episódio 

interacional a partir da observação de um terceiro, um pesquisador que estuda um 

processo de comunicação mediada, por exemplo (FRANÇA; SILVA; VAZ, 2014). O 

enquadramento é apreendido a partir da questão “o que está acontecendo aqui?”, processo 

que abrange a atuação dos sujeitos participantes de uma interação.  Diante da questão, o 

pesquisador propõe uma análise situacional de quadros de referência, a partir de certos 

esquemas fundamentais de compreensão disponibilizados pela cultura. O enquadramento 

é o que se percebe da experiência como um todo, organizada pela movimentação, 

modificação desses quadros. O termo “quadro” [frame] tem o sentido de “enquadre”, 

proposto por Bateson e se refere aos elementos básicos possíveis de serem identificados 

em um fragmento de atividade que compõe uma experiência.  

Goffman orienta a perceber-se o acontecimento segundo os quadros primários, 

“aqueles cuja aplicação é mais imediata e direta em uma cultura” (MENDONÇA; 

SIMÕES, 2012, p.190) – por exemplo, a aula, a cerimônia religiosa, uma peça teatral. 

Sendo construídos e modificados socialmente, os quadros podem tanto se transformar 

quanto se sobrepor ao longo da interação. A mudança de quadros pode ser acompanhada 

pela mudança no posicionamento dos sujeitos que participam do encontro social. Essa 

mudança posicional caracteriza o footing, o qual representa “o alinhamento e a projeção 

do ‘eu’ de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e o com o discurso 

em construção” (GARCEZ; RIBEIRO, 2002, p.107). O footing seria uma consequência 

do desdobramento e da dinamicidade dos enquadres, sustentados pela maneira como os 

sujeitos gerenciam a produção ou recepção de mensagens.  

Mendonça e Simões (2012) apresentam uma variedade de trabalhos sobre a 

televisão desenvolvidos a partir da metodologia apresentada. No entanto, como analisar 

a TV sem pensar a mediação do visual? Acreditamos que para identificar e interpretar 

situações comunicativas deve-se, necessariamente, acessar a materialidade da imagem 

televisiva. É por isso que uma reflexão sobre o estilo televisivo torna-se essencial.  
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O estilo visual 

Entre as várias abordagens teórico-metodológicas do estrato audioverbovisual de 

produtos midiáticos, encontra-se a do estilo televisivo, entendido como a utilização 

sistemática de técnicas expressas em imagem e som de modo a cumprirem funções 

textuais. David Bordwell (2008), importante pesquisador do cinema, compreende o estilo 

cinematográfico como “a textura tangível do Filme, a superfície perceptual com a qual 

nos deparamos ao escutar e olhar: é a porta de entrada para penetrarmos e nos movermos 

na trama, no tema, no sentimento – e tudo mais que é importante para nós” (BORDWELL, 

2008, p. 58). Tomando este conceito de estilo, Jeremy Butler (2010), ciente da carência 

de estudos visuais com foco na televisão, defende que os textos televisivos possuem estilo 

e que se deve prestar atenção às criações e à variedade de textos que o meio apresenta4. 

O estilo, entre outras funções, atua na conformação de sentidos e na definição do tom dos 

textos televisivos, por meio de elementos técnicos tais como iluminação, cenário, trilha 

sonora, movimentação e plano de câmera, figurino e atuação. 

Butler indica que as rotinas de criação e produção influenciam na constituição de 

normas que delimitam a ação dos personagens e integram o modo como a história é 

contada. Portanto, tais aspectos caracterizam e reiteram os elementos narrativos e, deste 

modo, colaboram para a oferta de sentidos. Analisar o estilo de um produto audiovisual 

exige observar as características – culturais, técnicas e econômicas – que são próprias dos 

meios. Cabe ao pesquisador questionar as normas e entender como essas estruturas 

formais se comunicam com o telespectador (ROCHA, 2016).  

Na introdução do livro Television Style, Butler divide os estudos de estilo em 

quatro eixos: descritivo, analítico, avaliativo e histórico. A este artigo interessam os dois 

primeiros5, que não são completamente separados no momento de análise: o eixo analítico 

se apoia no descritivo.  A descrição estilística não deve ser feita somente em referência 

às técnicas observadas em tomadas individuais, mas sim deve buscar apreender essas 

                                                           
4 Esse conjunto de elementos e técnicas formadas pelo estilo mostra-se interessante para a pesquisa sobre a televisão, 

tanto para se entender seus programas, quanto para se especular sobre a cultura na qual ela está inserida. Destacamos 

as iniciativas precursoras do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cultura em Televisualidade (Comcult), coordenado 

pela professora doutora Simone Rocha na Universidade Federal de Minas Gerais.  

 
5Butler adverte que os estudos em televisão ainda carecem de um repertório para proceder à uma análise avaliativa. As 

iniciativas nesse sentido pecam pela precipitação, “é menos análise estética do que elitismo.” (BUTLER, 2010, p.28). 

Para que haja uma avaliação estética consistente, é necessário que os estudos televisivos desenvolvam um sistema que 

“vá além do sabor e das normas culturais dominantes” (BUTLER, 2010, p.28). A etapa histórica não será realizada 

neste estudo porque prescinde um recuo nos produtos do gênero. 
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técnicas em um contexto mais amplo. Butler entende, então, a descrição como engenharia 

invertida, uma desconstrução de um texto televisivo, para compreender-se plenamente o 

estilo de tal texto. Apesar de a descrição ser feita por meio de “uma série de imagens 

fixas, silenciosas” (BUTLER, 2010, p.11), ela não deve se limitar somente aos elementos 

visuais do texto televisivo, mas também deve abranger a parte sonora deste texto. 

A descrição é requisito para o passo analítico-interpretativo, o qual “depende de 

suposições explícitas ou implícitas sobre os propósitos do estilo e suas funções no texto.” 

(BUTLER, 2010, p.16). Isso significa que, para compreender-se e cumprir-se esta etapa, 

é preciso definir as funções que um texto televisivo pode abranger, a depender de seus 

objetivos de interlocução com os telespectadores. Analisando o estilo cinematográfico, 

Bordwell (2008) constata neste quatro funções possíveis: denotativa, expressiva, 

simbólica e decorativa. Butler (2010) acrescenta a estas outras quatro, que abarcam as 

especificidades da TV: persuadir, saudar ou interpelar, diferenciar e significar “ao 

vivo”. Veremos, nas seções a seguir, como esses elementos atuam na configuração dos 

quadros de sentido. 

 

Márcia, Ana Francisca e os “canários” 

Chocolate com Pimenta é uma comédia romântica ambientada na década de 1920, 

na fictícia Ventura, uma pequena cidade cuja economia gira em torno da fábrica de 

chocolates e bolos artesanais, pertencente ao milionário Ludovico (Ary Fontoura). A obra 

se divide em duas partes6. No presente artigo, interessa-nos a primeira parte da novela, 

que marca a chegada de Ana Francisca à zona rural de Ventura para morar com a família 

Buscapé, da qual faz parte Márcia (Drica Morais) e seus familiares: a avó, Carmem (Laura 

Cardoso), o pai Margarido (Osmar Prado), o primo Timóteo (Marcello Novaes) e a 

agregada Dália (Carla Daniel). Ana Francisca é neta de Carmem, sobrinha de Margarido 

e, portanto, a prima mais nova de Márcia. 

Apesar do carinho que demonstra ter pelos familiares, Márcia, que trabalha como 

manicure na cidade, se esforça para não ter o mesmo modo de vida deles. Seu 

                                                           
6 A primeira é marcada pela chegada da protagonista, a órfã e pobre Ana Francisca (Mariana Ximenes), que se muda 

para a zona rural de Ventura. Ana se apaixona pelo don juan Danilo (Murilo Benício), que a engravida. Desamparada, 

a protagonista aceita a proposta de casamento do milionário Ludovico e o acompanha à Argentina. A segunda parte 

começa com a volta de Ana para Ventura, sete anos depois, viúva e rica. Dados disponíveis em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/chocolate-com-pimenta/trama-principal.htm>. 

Acesso em: 24 de Junho de 2017.  
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comportamento e suas ideias estão sempre colocando em questão os valores caipiras dos 

demais membros da família. Já nos primeiros capítulos, a personagem introduz o bordão 

que a acompanha por toda a trama: “eu sou chique, ‘benhê’”. Curiosa e atenta aos 

costumes das mulheres da cidade, sabe como se vestem, seus adereços, penteados e os 

produtos de beleza que compram. Tenta se vestir de modo a aproximar-se deste perfil: 

rosto maquiado, luvas, chapéu e salto alto – mesmo para andar pelo sítio, seja para ir à 

cachoeira ou ao curral apanhar o leite fresco. “Eu fiz esforço, desde ‘minina’, bem, para 

não ser jeca”, diz a moça, em um dos primeiros capítulos, com um sotaque forte, caipira. 

A sua idade não é revelada, mas os familiares acreditam já estar passando da hora de ela 

arrumar um marido. Já Ana Francisca – doce, tranquila, carinhosa, “inocente” – é 

alfabetizada e não tem a rusticidade dos demais personagens do sítio, embora se adapte 

aos costumes da casa da avó.  

 A cena que analisaremos encontra-se no segundo bloco do quinto capítulo da 

novela7 e é precedida de uma carona que Danilo oferece a Ana Francisca até o referido 

sítio e é dividida em duas partes. Na primeira, exibe-se uma conversa entre Ana Francisca 

e Márcia. O plano aberto revela muitos detalhes do quarto em que se encontram: as 

paredes brancas estão encardidas, as janelas e portas de madeira estão parcialmente 

esgarçadas e com a cor azul desbotada, e a cama é coberta por uma colcha de retalhos. 

Ana Francisca está de joelhos sobre um baú, olhando o sítio pela janela, pela qual entra 

um feixe de luz crepuscular que incide sobre a cama e parte da parede. A cena começa 

com Márcia se aproximando por trás de Ana e perguntando quem é aquele rapaz. Márcia, 

em meio a toques e brincadeiras com os pés da prima, estimula uma relação de intimidade 

e Ana confessa sua admiração pelo moço galanteador. No entanto, Márcia retruca que 

naquela cidade não existiam príncipes, “são todos um bando de caipiras”.  

A manicure não é tão ingênua quanto a prima e dá sinais de preocupação com a 

situação de Ana. De certa forma, Márcia adere ao quadro de sentido romântico proposto 

pela outra, para poder se aproximar mais intimamente da menina, porque acredita que 

deve aconselhá-la e instruí-la. Este papel social8 é reforçado pela composição do quadro, 

                                                           
7 Capítulo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D4Ton3EmCPU. Acesso em: 24 de Junho de 2017.  
 
8 Para Goffman (2004), todos nós representamos papéis sociais. Para cada situação, escolhemos, de forma consciente 

ou não, uma máscara que acreditamos ser ideal ao contexto, com o objetivo de passar a impressão de realidade daquele 

papel, de convencer os demais envolvidos na interação de que desempenhamos bem e acreditamos naquela 

performance. No entanto, podemos acreditar ou não nas máscaras, assim como podemos “vestir” várias em uma mesma 

situação. O sociólogo acredita a partir das escolhas de suas máscaras, entende mais quem é ou, pelo menos, quem 

gostaria de ser. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4Ton3EmCPU
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que apresenta Ana, deitada, na posição de alguém indefeso e dominado pela paixão, 

enquanto Márcia senta-se aos pés da cama, ereta, no papel de quem cuida e zela (Fig. 1). 

A trilha sonora também corrobora o romantismo de Ana.  A canção “Além do arco-íris”, 

versão gravada pela cantora Luiza Possi para Somewhere Over the Rainbow, de Harold 

Arlen e Yip Harburg, predomina durante toda a sequência. Esta primeira parte da cena 

termina com um plano detalhe do rosto de Ana Francisca, ouvindo-se, ao fundo, Márcia 

exclamar: “Oh, céus! Está apaixonada!”.  

Após ser interrompida, a cena é retomada no final do segundo bloco. Inicialmente 

sem trilha sonora, esta segunda parte se abre com um movimento de travelling no quarto, 

saindo do canto superior direito em direção às primas em cima da cama (Fig. 2). Márcia, 

aparentemente sem saber como lidar, sai da posição anterior e deita-se de bruços ao lado 

da prima e coloca os pés para cima, procurando criar um clima de maior intimidade e 

abertura para confidências. Márcia pergunta: “Você sabe como se fazem os bebês?” 

Quando Márcia termina a pergunta, a câmara enquadra em primeiro plano Ana Francisca 

que, ainda aérea, responde: “mais ou menos”. Corta para um primeiro plano de Márcia, 

que começa a bater os pés um no outro, revelando-se insegura ante a gravidade do 

assunto; em seguida, cochicha: “Você já viu um homem pelado?”  

Neste momento o enquadramento delimita o posicionamento das personagens. 

Inicia-se uma trilha sonora formada por clarinete, piano e banjo, em estilo fox-trot, que 

sugere comicidade. O posicionamento de câmera em contra-plongée mostra as 

personagens desde o rés-do-chão, exibindo ao mesmo tempo um pinico, um par de botas 

velhas e objetos não identificados. Ana, que ainda estava deitada, senta-se na cama, 

rapidamente, fazendo o sinal da cruz: “Deus me livre”. Entre elas novos quadros de 

sentidos são instaurados: Márcia sinaliza que a conversa ganha tom mais “adulto”, o 

sentido de uma conversa proibida para moças solteiras, mas ao mesmo tempo necessária 

para a educação de Ana. Esta, por sua vez, propõe outro sentido para a situação, 

entendendo-a não só como proibida, mas como pecaminosa. Para o telespectador, o 

espírito humorístico se dá pelo uso da metáfora, pela sobreposição dos quadros de 

sentidos e pelo embaraço gerado nas personagens.  

Com as duas sentadas na cama, transcorre uma alternância de clouse-ups nos 

rostos das primas: “Os homens são parecidos com canários”, diz Márcia, em tom didático. 
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Sem entender, Ana responde: “Canários? Mas homens não tem pena nem asa”. Márcia 

retruca: “Aí é que você se engana. Eles têm um pássaro, um canário, que quer voar para 

o ninho”. Ana demanda mais informações: “Não entendi, Márcia. Que espécie de 

canário?”. Para aprimorar a explicação e complementar a metáfora, Márcia intensifica 

expressões faciais e gestos, como se pudessem revelar a Ana Francisca o que as palavras 

omitiam; depois, acrescenta: “Um canário ‘disperto’ que fica debaixo da calça de todo 

homem”. Ana, tão desentendida quanto antes, responde: “Mas ele não sai voando pelas 

ceroulas?”. Os sinais de Márcia vão se acentuando durante a atuação: “Não, não sai. 

Porque... porque... por quê? Porque ele só quer voar para o ninho”. Ana pergunta: “Que 

ninho?”. Neste momento, a sequência de clouse ups é interrompida por um plano mais 

aberto de Márcia, impaciente, balançando as saias: “O ninho que fica debaixo da saia das 

mulheres”. Ana conclui: “Hum, agora eu ‘tô’ entendendo”. Todo esse caminho elaborado 

por Márcia tem um propósito: mostrar para a prima que o maior desejo de um “canário” 

é repousar num “ninho”, e que para isso um homem é capaz de qualquer coisa. A trilha 

acaba e a fala de Márcia ganha maior destaque: “Não se deve confiar em homem nunca! 

(...)”.  

Fig. 1: Márcia no papel de conselheira                        Fig. 2: Márcia tenta criar uma situação de intimidade 

                  

 

Mafalda, Eponina, Cunegundes, o “cegonho” e o “gavião” 

Chocolate com Pimenta se passa na década de 1940, também no interior de São 

Paulo9. Assim como em Êta mundo bom!, o sítio rural é o espaço que acolhe os 

personagens principais na primeira fase da trama10. Na fazenda, vivem Eponina (Rosi 

                                                           
9 Candinho (Sergio Guizé) é o protagonista da novela, encontrado em um cesto, quando bebê, por Cunegundes 

(Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura), em um rio próximo à casa do casal, situada na fazenda Dom Pedro II.  

Quando cresce, Candinho vira empregado nessa casa e, depois, é expulso por se apaixonar pela filha primogênita do 

casal Filomena (Débora Nascimento) 

 
10 Candinho (Sergio Guizé) é o protagonista da novela, encontrado em um cesto, quando bebê, por Cunegundes 

(Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura), em um rio próximo à casa do casal, situada na fazenda Dom Pedro II.  
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Campos), irmã de Quinzinho e, pois, cunhada de Cunegundes; os gêmeos Quincas 

(Miguel Romulo) e Mafalda (Camila Queiroz); a fiel empregada Manuela (Dhu Moraes), 

a sobrinha desta, Dita (Jeniffer Nascimento), e o faz-tudo Zé dos Porcos (Anderson Di 

Rizzi). 

Ao presente trabalho interessam três personagens desse núcleo caipira: A 

matriarca Cunegundes, chamada pelos empregados de Boca de Fogo, por não ter papas 

na língua. A mulher é a líder da casa e tenta casar os filhos com pessoas ricas para salvar 

a família das dívidas que levaram esta à falência. Por sua vez, Eponina nunca se casou 

porque acredita que o primeiro pretendente voltará para pedi-la em casamento. Virgem, 

não sabe muito do que se passa nas intimidades de um casal. É ela a principal confidente 

da sobrinha, a ingênua Mafalda. Filha de Cunegundes, Mafalda é a caçula da casa. Sonha 

em se casar com um homem que a ame de verdade, e passa toda a novela criando situações 

constrangedoras pela curiosidade de conhecer certo “pássaro” que habita as calças do 

homem. A sequência que analisaremos mostra Cunegundes contando à filha e à cunhada 

o mistério desse “pássaro”11. A conversa entre mãe, filha e tia é anunciada na mesa de 

café da manhã. O enquadramento é estabelecido neste momento, uma vez que a mãe 

anuncia que a conversa será “séria” e que se passará em um “quarto”. E mais: uma 

“conversa de mulher para mulher”. 

A portas fechadas, Mafalda é conduzida pela mãe a sentar-se aos pés da cama por 

Cunegundes: “Senta, que hoje ‘nois vamo’ ter uma conversa de mãe para filha” (Fig. 3). 

No entanto, Eponina, sem ser convidada, está presente em toda a situação e intervém, 

fazendo ela mesmo a primeira pergunta para a sobrinha. Cunegundes se revolta pela 

intromissão da cunhada e reage imediatamente: “Eu é que pergunto. Eu é que sou a mãe”. 

Dizendo isso, Cunegundes inicia um interrogatório para saber se a filha estaria interessada 

no comprador de fazendas que estava hospedado naquela residência. Ao dar voz à 

Mafalda, tem início uma trilha instrumental com tema sertanejo e romântico, e Mafalda 

conta sobre o encontro inesperado o tal moço na noite anterior. Levanta-se, anda com 

graça, balançando a cabeça de um lado para o outro, assim como seu vestido de renda 

                                                           
Quando cresce, Candinho vira empregado nessa casa e, depois, é expulso por se apaixonar pela filha primogênita do 

casal Filomena (Débora Nascimento). 

 
11 A sequência dura cerca de quatro minutos (14’21” – 18’25”) e se passa integralmente dentro de um mesmo bloco 

do capítulo, ao contrário da cena de Chocolate com Pimenta examinada acima. 

http://gshow.globo.com/novelas/eta-mundo-bom/personagem/manuela/
http://gshow.globo.com/artistas/dhu-moraes/
http://gshow.globo.com/novelas/eta-mundo-bom/personagem/dita/
http://gshow.globo.com/artistas/jeniffer-nascimento/
http://gshow.globo.com/novelas/eta-mundo-bom/personagem/ze-dos-porcos/
http://gshow.globo.com/artistas/anderson-di-rizzi/
http://gshow.globo.com/artistas/anderson-di-rizzi/


  

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

bordado, em direção à penteadeira; ao sentar-se em uma cadeira, conta, suspirando, que 

saiu para ver as estrelas e que, por coincidência, encontrou Romeu. 

Cunegundes e Eponina se olham com expressão preocupada, e a mãe, aumentando 

o volume da voz e intentando impor sua autoridade, questiona se eles não fizeram mais 

nada além de conversar. A menina sai da penteadeira e, rodopiando, joga-se na cama: 

“‘Dispois’ ele quase beijou eu”. A informação fez Cunegundes sentar-se com expressão 

de espanto. No entanto, Mafalda informa que não aceitou o beijo do moço, por medo de 

engravidar: “Sempre falaram ‘pra eu’ que quando beija a moça, a moça fica de barriga”. 

A informação de que Mafalda não sabe como se fazem os bebês não impressiona 

Eponina, uma vez que esta tampouco o sabe. Cunegundes, no entanto, reage 

diferentemente. A sua reação é primeiramente de espanto, mas em seguida se mostra 

satisfeita com o que ouviu da filha. Interessada em que a menina se relacione com o 

comprador de fazendas, ela se aproveita da ingenuidade da moça para tentar capacitá-la 

a “fisgar” o rapaz. Para isso, torna-se necessário explicar à filha como é que se fazem os 

bebês. Observa-se em toda a sequência a alternância de enquadramentos de câmera 

convencionais, em primeiro plano e meio primeiro plano. Diferentemente da novela 

anterior, em que a maior parte da interação se passa em cima da cama, nesta se destacam 

os reiterados deslocamentos das personagens pelo cenário. 

 Eponina, assim como a sobrinha, se mostra muito interessada em escutar: “Eu sei 

só de ouvir dizer, porque eu nunca ‘vuei’ ‘que nem’ uma cegonha”, admite, 

movimentando os dois braços, para simular um pássaro voando (Fig. 4). Interrompendo 

a cunhada e ignorando sua confidência, Cunegundes explica que há dois tipos de pássaro: 

o primeiro é o “cegonho”, o marido da cegonha, que gosta de visitar o ninho devido ao 

conforto que lhe é proporcionado; o segundo pássaro é o gavião, o tipo mais perigoso, 

porque, mesmo não sendo casado com a cegonha, também quer entrar e repousar no 

ninho. E conclui que o gavião não tem o direito de entrar no ninho e muito menos de fazer 

um bebê, porque bebês só devem ser fruto de um casamento. 

No entanto, Mafalda e Eponina não conseguem captar o que está por trás da 

metáfora. Cunegundes, irritada com tanta “inocência” e sem palavras para mais 

descrições, levanta-se para mostrar que a mulher é dividida em duas partes: “uma do 

pescoço para cima e a outra do pescoço para baixo”, diz a mãe, que mais uma vez se 

senta. A trilha sonora ao fundo, já descrita, é finalizada imediatamente antes de Mafalda, 

de pé, perguntar para a mãe: “E o que acontece do pescoço pra baixo?” A pergunta e a 
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remoção abrupta da trilha reforçam o constrangimento da mãe com a questão, que se 

“enrola” e responde que apenas uma mulher decente, honesta, casada e que reza sabe o 

que acontece, e completa: “Agora, ela tem que ser ‘difícer’ (...). Mas se for ‘difícer’ igual 

é sua tia, vai ficar solteirona, vai ficar encalhada. Então, presta atenção! Enquanto a 

mulher é ‘sorteira’ ela só pode do pescoço pra cima”. Mafalda, ansiosa, emenda: 

“Beijar?”. A mãe anui: “É, ‘mais’ só”.  

Fig. 3: conversa de mãe e filha                                        Fig. 4: Eponina tenta participar da situação  

                  

 

 

Análise comparativa  

A grade de programação da Rede Globo de Televisão destina grande parte do 

horário noturno a produtos de ficção. Alguns formatos narrativos se firmaram ao longo 

do tempo como, por exemplo, “novela das seis”, “novela das sete” e “novela das nove” 

(outrora chamada de “novela das oito”) – divisões que configuram diferentes gêneros. Os 

gêneros populares da televisão latino-americana são fortemente calcados no melodrama 

(MARTÍN-BARBERO, 2009). Na estrutura do melodrama estão as matrizes culturais do 

nosso imaginário coletivo – superstições, preconceitos, desejos. Chocolate com Pimenta 

e Êta Mundo Bom! são exemplos claros do formato que ficou consagrado como “novela 

das seis”, devido à reiteração de formatos melodramáticos, às narrativas com estrutura 

linear e à formação de um público cativo (BALOGH, 2002).  

Considerando esses pressupostos, o que está acontecendo nas duas situações 

comunicativas apresentadas? A princípio podemos dizer, resumidamente, que são 

encontros entre mulheres, transcorridos em um quarto a portas fechadas. No entanto, os 

aspectos formais do gênero agregam mais sentidos a essa interpretação primária.  

Destacaremos a seguir os principais elementos estilísticos que exercem função na 

conformação dos enquadramentos. São eles: o cenário, atuação das personagens, trilha 

sonora e impostação da voz/sotaque.  
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O cenário apresentado pelas duas telenovelas nos dá pistas sobre a posição social, 

econômica e cultural das pessoas que ali se encontram.  Em Chocolate com Pimenta, as 

paredes encardidas, as botinas no chão, a cama de solteiro, a colcha de retalhos são 

indícios que participam do julgamento de quem dorme naquele quarto e, mais 

amplamente, de quem mora naquela casa. Dentre esses aspectos, a cama se torna 

importante símbolo, para além de ser um artifício cênico. Ela se posiciona no centro do 

quadro, dividindo o lado da atuação e o lado do espectador, e todos os planos se 

posicionam em torno dela, o que faz que ela se situe, repetidamente, no primeiro plano 

das cenas. O seu protagonismo é também evidenciado pelo feixe de luz que, entrando por 

uma janela, ilumina-a, como a enfatizar seu caráter de palco da maior parte da encenação. 

A cama, que no seu uso comum acolhe um ser para que descanse, é nesta situação o 

aconchego para os sonhos de Ana Francisca. 

Em Êta mundo bom!, por sua vez, o quarto nos é apresentado em/por partes, 

durante a movimentação das personagens, já que em nenhum momento há uma tomada 

geral que enquadre o cômodo por inteiro. Ao longo da encenação, detalhes do ambiente 

são revelados: primeiro, uma parte da cama, com um grande baú aos seus pés; depois, 

parte de uma penteadeira, por exemplo. Elementos que indicam tratar-se de cômodo 

feminino: por exemplo, a penteadeira com três espelhos e potes de cosméticos espalhados 

sobre o balcão, e duas imagens de Santo Antônio, conhecido como casamenteiro, uma na 

parede e outra em cima da cômoda. (Fig. 5).  

Em relação à atuação das personagens, percebe-se uma caracterização teatral e 

melodramática nos gestos, na movimentação e na fisionomia das personagens, marcada 

pelo excesso e pelo exagero. A expressão corporal e gesticulações dão sentido para aquilo 

que não pode ser descrito por palavras. O maior exemplo disso está no uso das metáforas. 

Sendo estas recurso linguístico não-literal, as personagens apelam para a linguagem 

corporal e facial para fazer com que sejam entendidas. Márcia precisa balançar as saias 

para indicar para a prima onde se encontra o “ninho” da mulher; De forma equivalente, 

Eponina abre e balança os braços para dizer que nunca voou como uma “cegonha”, dentre 

outros exemplos.  

Acreditamos que, nas atuações das personagens, o emprego da metáfora busca 

propor um enquadramento ideal para abordar o tema do sexo com moças virgens. A 

omissão de informações é importante como uma estratégia de defesa, porque a inocência 

das moças virgens deve ser mantida: “Se um indivíduo tem de dar expressão a padrões 
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ideais na representação, então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam 

compatíveis com eles” (GOFFMAN, 2004, p. 46-47). O sexo é então um desses prazeres 

impróprios a moças solteiras, enquadrado como uma atividade proibida, ligada ao pecado 

e à ilegalidade. Da mesma forma, o enquadramento pelas metáforas caracterizam o 

homem como grande capacidade de sedução, que ameaça a fragilidade e a pureza da 

mulher.  

A atuação conduz a nossa interpretação sobre a situação. Desde o início da 

interação, Cunegundes estabelece o enquadramento: “vamos ter uma conversa séria 

entre mãe e filha”. No entanto, o enquadramento se transforma correspondendo a uma 

aula sobre sexo. A conversa é predominantemente marcada pela imposição de 

Cunegundes, que fala alto, aponta o dedo, abre e fecha com força o leque, oculta o rosto, 

demonstra impaciência. É ela que governa toda a interação, que dita as regras – o que fica 

claro pelas interrupções abruptas que impedem a cunhada de expressar-se. Cunegundes, 

para construir o lugar de fala, faz contrapontos com o status da cunhada, por esta ter, 

supostamente, menos experiência de vida. Eponina é, na exposição de Cunegundes, 

apenas uma “coitada”, porque é “solteirona e encalhada”. Eponina, então, se torna um 

ponto de contradição e conflito durante toda a interação, porque suas pontuações e 

interferências questionam o papel assumido pela mãe de Mafalda, ao mesmo tempo em 

que provocam, como reação, ofensas e reclamações. 

Em Chocolate com Pimenta, observamos na relação entre as personagens a 

mudança de enquadramento, que de uma conversa sobre o amor se desenvolve para uma 

conversa sobre sexo. A postura de Márcia ao se sentar para aconselhar e a posição que 

assume quando se deita na cama para falar sobre o sexo indicam a transformação do 

posicionamento da personagem em cena, que de conselheira passa a confidente, dividida 

entre o dever de instruir e o desejo de ter com quem conversar sobre essas intimidades. A 

atuação revela as inseguranças da personagem ao falar de sexo, assim como as suas 

pretensões de se fazer a mais competente conselheira que Ana Francisca pode ter. Ao 

advogar por esse papel, Márcia usa como principal trunfo o fato de não se achar uma 

“caipira”. Ela reivindica esse lugar de fala através de uma caracterização – penteado, 

roupa, maquiagem – que ela acredita remeter ao universo da mulher urbana e tenta 

associá-los à sua performance. No entanto, sinais que ela não controla passam a ser 

percebidos – o sotaque é um exemplo: por mais que Márcia não fale “errado” como os 

primos, ela não consegue esconder o marcante sotaque do “r” retroflexo.  
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O sotaque atua ativamente na construção dos papeis das mulheres enquanto 

caipiras – à exceção de Ana Francisca, que possui educação formal e não cresceu sob as 

influências sonoras do meio rural. Tão importante quanto o sotaque é a forma como as 

personagens usam o instrumento vocal de acordo com diferentes situações. Cunegundes, 

por exemplo, grita constantemente durante toda interação, ao passo que impõe um outro 

ritmo de fala, pausado e tranquilo, quando vai narrar a metáfora. De forma equivalente, o 

cochicho de Márcia ao perguntar à Ana se a menina já tinha visto um homem pelado 

revela como o tom de voz atua na configuração da situação.  

Os dois episódios apresentados pelas novelas são marcados por conflitos, 

desencontros entre as personagens e contradições na composição dos seus 

posicionamentos. A confusão que decorre das interações ajuda a estabelecer um 

enquadramento cômico para o telespectador. Um grande elemento que atua na definição 

dessa situação humorística é a trilha sonora. Em Chocolate com Pimenta, o contraste 

gerado pela mudança da trilha romântica para o fox-trot soma-se às interrupções das 

mesmas em momentos estratégicos, para acentuar alguma fala importante, como já 

mencionamos na descrição. Da mesma forma, em Êta Mundo Bom!, a trilha sonora em 

tom festivo para acompanhar uma conversa aparentemente séria, faz com que o 

enquadramento estabelecidos entre os personagens se transformem em uma conversa 

engraçada entre “caipiras”. 

Nesse sentido, nossa análise situam as personagens caipiras, à exceção de Ana 

Francisca, dentro do esquema que Barbero (2009) denomina como “papel dos bobos” (no 

caso, das bobas). Estas caipiras se excluem da tríade de personagens protagonistas do 

melodrama – o qual constitui a base estrutural dessas novelas –, formada por vítima, herói 

e traidor; tornam-se a presença do cômico e, pois, suavizam os momentos de tensão. Seus 

papéis remetem ao “torto e até grotesco, com sua linguagem anti-sublime e grosseira” 

(BARBERO, 2009, p. 170).  Acreditamos que a personagem de Ana Francisca tem outra 

função narrativa em Chocolate com Pimenta, uma vez que a protagonista está diretamente 

envolvida no drama central da novela, além de não ter os mesmos costumes e trejeitos 

dos personagens caipiras e sendo o meio rural sua casa provisória na novela.  

 

Considerações Finais 

Por meio desta análise procuramos mostrar como o estilo televisivo apresenta-se 

como um profícuo método para a percepção e construção de enquadramentos e 
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posicionamentos (footings). Detalhes da composição das atuações e das sonoridades nos 

revelam, de uma forma mais ampla, as representações construídas pelos enquadramentos.  

Observamos que Márcia e Cunegundes constroem seus footings acionando valores 

culturais e morais da “mulher direita” e da “mulher para casar”. Goffman (2004) afirma 

que ações como essas reivindicam reconhecimento e aprovação dos que interagem 

conosco e que é comum nas sociedades a aspiração de pessoas a ocuparem certas 

posições, por meio da adequação às normas sociais vigentes. Além disso, as duas novelas 

apresentam o rural em oposição ao que a cidade pode oferecer, legitimando certa 

representação caipira, ligando-a a um suposto passado “autêntico”, com o qual a mulher 

caipira continuaria a manter certa correspondência. A construção dos personagens, os 

recursos técnicos utilizados e as metáforas com elementos da natureza são recursos de 

composição desses quadros de sentidos que tentam resgatar o passado “autêntico” das 

caipiras, as “raízes” que conformam uma identidade “pura”.  
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