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Resumo 

 

O artigo se dedica a ampliar panorama traçado em pesquisa anterior4 relativo às ficções 

televisivas exibidas às 23h pela Globo. Acrescentamos às perspectivas já observadas dois 

novos fatores: o investimento em tramas completamente inéditas a partir de 2015 – de 

2011 (ano de criação do horário) a 2014, foram exibidos somente remakes de telenovelas 

de grande sucesso – e a adoção, em 2017, do nome supersérie para as ficções dessa faixa 

horária. Investigamos as características narrativas e culturais que circundam a “etiqueta” 

supersérie para verificar se tal designação se sustenta como formato de ficção televisiva 

e se, de fato, as tramas das 23h se propõem à nova nomenclatura. 
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Introdução 

O presente trabalho dá continuidade a análise iniciada em 2015 referente às ficções 

televisivas da faixa das 23h da Globo. Naquele momento, à luz das telenovelas das 22h 

exibidas pela emissora entre os anos 1960 e 1970, observamos que as tramas exibidas no 

horário das onze a partir do remake de O Astro (2011) promoviam uma tensão entre os 

formatos telenovela e série ao investirem na construção de uma identidade estética e 

narrativa que se aglutinasse de forma harmônica ao palimpsesto há muito consolidado 

pela Globo quanto às faixas horárias de suas telenovelas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mestre 

em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Pesquisadora do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e 

do Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva (Obitel). Bolsista CAPES. E-mail: marit.mlima@gmail.com. 

 
3 Roteirista. Mestrando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo. Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina Pesquisador do Centro de Estudos de 

Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva (Obitel). Bolsista CNPq. E-

mail: lucas_martins_neia@hotmail.com. 

 
4 Os resultados dessa pesquisa foram expostos no artigo Entre a telenovela e a série, a tradição e a experimentação: 

o horário das 23h da Rede Globo, apresentado no GP Ficção Seriada do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação – evento componente do 38º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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 Como frisa Lopes (2009, p. 24), a sedimentação desse palimpsesto combinou 

fatores temático-narrativos a hábitos de assistência específicos. Atualmente, a primeira 

faixa da emissora destinada a ficções inéditas e de longa serialidade, a das 17h45, é 

ocupada pela soap opera Malhação, dirigida ao público infanto-juvenil; seguem-se, 

respectivamente: a novela das 18h, de temática geralmente histórica ou romântica; a 

novela das 19h, de tema atual, em chave jovem e de comédia; e a novela das 21h – 

anteriormente da 20h –, do horário nobre, de tema social e adulto. 

 De periodicidade anual – e não contínua, como a dos outros horários – e número 

reduzido de capítulos, as ficções televisivas das 23h, com maior liberdade para exploração 

de cenas de violência e sexo do que as telenovelas das 21h, se apropriaram de temáticas 

mais densas para a construção de suas narrativas, calcadas no gênero drama. As tramas, 

ágeis no desenrolar de seus acontecimentos, se dedicam a um menor número de núcleos 

e personagens e a diálogos mais fortes, munidos um linguajar pesado, por vezes vulgar. 

(LIMA; NÉIA, 2015) 

 De 2011 a 2014, os quatro títulos exibidos na faixa das onze – a já citada O Astro, 

Gabriela (2012), Saramandaia (2013) e O Rebu (2014) – foram remakes e/ou revisitações 

de histórias contadas anteriormente no formato telenovela. Verdades Secretas (2015) 

inaugurou uma temporada de tramas completamente inéditas, explorando a faceta obscura 

– prostituição e drogas – do mundo da moda, já fartamente explorado por títulos das 19h 

de forma leve e pasteurizada. Liberdade, Liberdade (2016), por sua vez, tomou um evento 

histórico como ponto de partida para ficcionalizar a vida de uma suposta filha de 

Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Os Dias Eram Assim (2017), por fim, 

forneceu a este panorama um dado que, para além do âmbito narrativo, reacende a 

discussão referente ao mote de nosso primeiro artigo, ou seja, ao formato destas ficções: 

na divulgação e exibição da trama, a Globo passou a adotar a nomenclatura supersérie 

para as ficções do horário das 23h. 

 Tomando como referência um arcabouço epistemológico e teórico referente às 

práticas e processos socioculturais que envolvem as narrativas de ficção televisiva, bem 

como reflexões concernentes à dinâmica dos gêneros e formatos da teleficção – 

principalmente no que se refere ao atual contexto latino-americano –, propomo-nos a 

investigar os contextos e significados que circundam e emanam da “etiqueta” supersérie. 

A partir destas reflexões e de diretrizes apontadas por Piñón (2015), dedicar-nos-emos 

então a uma análise dos títulos exibidos no horário das 23h a partir de 2015 – unindo-a às 
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considerações já pontuadas em nosso primeiro estudo – para verificar se a nova 

nomenclatura se adequa efetivamente a essas tramas. 

 

(Re)Invenção das Narrativas e das Formas de Narrar 

O ser humano é narrativo, propenso a contar histórias, por natureza. Percebemos a 

construção de sentidos dos sujeitos, comunidades e povos por meio das narrativas que 

chegam até nós; são elas as maiores articuladoras de nosso reconhecimento e 

entendimento do mundo. A narrativa corresponde à reinvenção do mundo em um relato, 

à estruturação de um universo para se descrever determinado fato, seja ele real ou fictício. 

 Ao analisar o modo próprio de contar histórias da televisão, Barbosa (2007) 

assinala que as formas televisivas ainda são fortemente dependentes dos regimes de 

oralidade – a percepção dominante pode ser a visual, mas a memória acionada é sempre 

a acústica. Conforme a pesquisadora, os mais variados gêneros televisivos – informação, 

entretenimento, ficção, dentre outros – primam pela reprodução, nos mínimos detalhes, 

das maneiras como o público estabelece suas falas no cotidiano. “Há ainda o diálogo mais 

emblemático: o da cena da TV com o público” (BARBOSA, 2007, p. 6). 

 Acerca da tradição oral, Sibilia (2016) destaca o fluxo narrativo das antigas artes 

de recitar, que, entrelaçado ao modo de vida rural e às atividades artesanais partilhadas, 

constituía uma espécie de “fazer junto”. “Os ouvintes participavam do relato narrado, e 

este possuía uma instabilidade vivente: era aberto5 por definição e se metamorfoseava ao 

sabor das diversas experiências enunciativas” (SIBILIA, 2016, p. 69). Tratava-se de uma 

gestualidade irmanada à distância, espacial e temporalmente: as histórias ora vinham de 

longe, trazidas por marinheiros ou forasteiros, ora procediam de tempos míticos e antigos. 

 Buonanno (1999) acredita que a ficção televisiva retoma e amplia essas velhas 

tradições da narração oral, tomando para si uma espécie de “função barda” e se 

constituindo como o corpo narrativo mais imponente da atualidade – quiçá de todos os 

tempos. “Nenhum outro sistema narrativo do presente ou do passado envolveu um público 

de dezenas de milhões de pessoas como o que, a cada dia no mundo, sintoniza as séries e 

serials televisivos”6 (BUONANNO, 1999, p. 59, tradução nossa). 

                                                 
5 É interessante observar como este apontamento de Sibilia se aproxima do formato de ficção televisiva paradigmático 

da América Latina, a telenovela – principalmente em sua vertente brasileira. Como obra aberta, escrita 

concomitantemente à sua ida ao ar e sujeita a alterações devido à sua recepção, a telenovela também flerta com essa 

noção de “fazer junto”. 

 
6 “[…] ningún otro sistema narrativo del presente o del pasado ha implicado a audiencias de decenas de millones de 

personas como las que a cada día en el mundo se sintonizan a series y seriales televisivos.” 
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 Ao abordarem a “função barda” da televisão, Casetti e Di Chio (1999, p. 309-310) 

apresentam o veículo como mediador de linguagens, responsável por remeter as situações 

da vida social a valores e símbolos compartilhados por membros de uma comunidade. Os 

autores correlacionam tal função a outros três vetores sociais da TV: a função de contar 

histórias próximas à vida cotidiana do telespectador; a função de construir ritos, 

determinando tanto a agenda de interesse quanto a organização de tarefas rotineiras em 

função da programação televisiva; e a função de construir modelos, nos quais símbolos, 

valores, rituais e formas de interação são capturados e reconfigurados. 

 As ficções televisivas, dessa forma, se apropriam do compósito de histórias 

fundadoras que subjazem no imaginário popular – sejam tramas mais universais, como as 

mitologias e as narrativas bíblicas, ou histórias específicas de uma determinada cultura – 

e as ressignificam de acordo com seu contexto de emergência. 

 Pensemos, desta forma, em termos de América Latina, onde o melodrama é o 

gênero televisivo de maior expressão (MARTÍN-BARBERO, 2015). Na atualidade deste 

território, o texto ficcional para a TV tem bailado uma dança entre formas e fórmulas já 

sedimentadas junto ao público – muitas delas constituídas por entrechos de caráter 

fortemente melodramático – e novas experimentações no que tange à serialização, o que 

caracteriza uma espécie de “(re)invenção” de gêneros e formatos (LOPES; OROZCO, 

2016) calcada no mecanismo da hibridização. 

 Como produtos culturais, as narrativas televisuais se constroem a partir de 

estruturas elementares lógicas fortemente articuladas a seu contexto de emergência; é a 

partir da observação dessas articulações que podemos inferir seu gênero ou seu formato. 

Para Martín-Barbero (2015), os gêneros, antes de categorizarem narrativas, ocupam um 

lugar exterior à obra, a partir do qual o sentido é produzido e consumido; são, portanto, 

“estratégias de comunicabilidade” que, impregnadas no simbólico, constituem uma 

mediação das relações culturais. 

 Os formatos, por sua vez, se associam a uma ritualização da ação da produção 

que, engendrada tanto por técnicas ligadas aos modos de narrar quanto por fatores 

industriais e estratégias de comercialização, dá origem a uma família de histórias. 

(MARTÍN-BARBERO, 2015) 

 A dinâmica referente aos gêneros e formatos, destarte, também está ligada 

intrinsecamente às transformações ocorridas na grade de programação, nos conteúdos e 

no mercado local. Para Piñón (2015), essa dinâmica deve ser observada à luz de cinco 
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vetores: (1) novas formas e hábitos de consumo da televisão por parte das audiências; (2) 

como a interação e a retroalimentação das novas tecnologias impactam o 

desenvolvimento das narrativas; (3) estratégias adotadas pelas emissoras no que se refere 

à competência de conteúdos em meio ao ambiente midiático de múltiplas opções para a 

audiência; (4) estratégias mercadológicas utilizadas para atrair faixas específicas do 

público (principalmente jovens, homens, classe média, classe alta); (5) mudanças nos 

modos de produção da indústria televisiva – sejam elas causada por mudanças nas leis, 

por novas condições tecnológicas, por razões econômicas etc. 

 Veremos como os aspectos contemplados neste tópico se afiguram nos contextos 

onde desponta o termo supersérie – e os apontamentos de Piñón (2015), particularmente, 

nos servirão para a posterior análise das tramas das onze da Globo exibidas desde 2015. 

 

Afinal, o Que São Superséries? 

Em evento promovido no Brasil pela International Academy of Television Arts & 

Sciences em 2015, Virginia Mouseler, fundadora e diretora da agência de pesquisa WIT 

(World Information Tracking), destacou cinco grandes tendências do mercado televisivo 

internacional; dentre elas, as superséries, formato localizado entre a telenovela e a série7 

– exatamente onde alocamos as ficções das 23h da Globo no artigo anterior. Essa 

característica se reflete na extensão da narrativa, tanto no que concerne à quantidade de 

suas unidades (capítulos/episódios) – maior que uma série e menor que uma telenovela – 

quanto, consequentemente, à sua serialidade – plots mais concisos e a mistura entre arcos 

dramáticos de capítulos e episódios. 

 Sedimentou-se que, se tratamos de uma telenovela, referimo-nos a suas unidades 

como capítulo; no caso das séries, falamos em episódios. Para nos aprofundarmos nessa 

convenção, necessitamos pôr em xeque não só dois formatos, mas dois modelos 

dramáticos. 

 Mittell (2006) pontua que o episódio, vinculado ao modelo dramático serie, prevê 

o fechamento para a trama em uma só unidade dramática, ao contrário do modelo serial, 

cujo arco perpassa todo um bloco de unidades ou mais. Em síntese, serial designa uma 

serialidade contínua, capitular, um arco dramático longo que percorre toda a narrativa; 

                                                 
7 As outras quatro tendências eram: a boa aceitação de ficções policiais nórdicas; as adaptações de ideias testadas em 

outras mídias (cinema, livros, videogames, HQs etc.); os enredos universais, exemplificados pelo inesperado sucesso 

das novelas turcas na América Latina; e o investimento em coproduções internacionais. Fonte: 

http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2015/06/26/conheca-cinco-tendencias-da-televisao-no-mundo/. Acesso 

em 12 jul. 2017. 

http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2015/06/26/conheca-cinco-tendencias-da-televisao-no-mundo/
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serie, por sua vez, é composto por arcos que geralmente não ultrapassam a narrativa 

episódica. 

 Em termos gerais, um episódio com a duração de uma hora, por exemplo, tende a 

apresentar seu problema/mote e sua resolução nesse período de tempo; também pode 

focar em um personagem ou trama específica. Essa conceituação clássica de episódio 

evidencia sua principal característica: o fechamento do plot em uma mesma unidade 

dramática. 

 Um capítulo, por sua vez, apresenta vários plots – seja o final de uma trama 

iniciada anteriormente, o meio de um entrecho ou o início de uma história que se resolverá 

em outra unidade dramática. Dentro de um capítulo pode haver episódios marcantes, 

integrantes de outros fatos e ações sucessórias que se findarão posteriormente. O termo 

capítulo advém da tradição literária, na qual corresponde a um conjunto divisor da obra. 

 Ambos os modelos, portanto, funcionam para determinar unidades dentro do 

conjunto narrativo. A telenovela, em sua tradição advinda dos folhetins, encontra no 

modelo capítulo sua forma mais equilibrada de divisão. As séries, por conseguinte, 

divididas em temporadas e nem sempre seguindo uma continuação específica, tem no 

episódio a maneira mais acertada de nomeação de suas unidades. 

 Para Silva (2015), o drama seriado contemporâneo não se restringe, porém, a só 

um dos polos dessa dinâmica: há uma convergência entre as experiências episódicas e 

folhetinescas, 

 

numa síntese complexa de estruturas dramáticas que retêm em si e 

deixam escapar tanto a unidade concisa da trama episódica, centrada na 

emissão única, quanto a expansão da trama pela temporada para um 

deleite irresoluto. Ao não fazer nem uma coisa nem outra, o drama 

seriado contemporâneo faz as duas, escrevendo a sua história como um 

momento singular da narrativa dramática e do gênero televisivo. 

(SILVA, 2015, p. 137) 

 

 Ressalta-se novamente que, na complexa dinâmica dos gêneros e formatos, deve-

se realizar, conforme Martín-Barbero (2015, p. 16-17), uma leitura não só diacrônica, 

referente à relação entre Matrizes Culturais (MC) e Formatos Industriais (FI), mas 

também sincrônica, explicitando trajetos entre as Lógicas de Produção (LP) e as 

Competências de Recepção (CR). O contrato de telespectatorialidade8 está inserido em 

                                                 
8 Aqui, nos inspiramos em Eco (1987), que, em seu sentir de contrato de leitura – conceito tão caro à narratologia – nos 

inspirou a criação do termo. 
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um sistema que ainda leva em conta os diferentes regimes de institucionalidade (entre 

MC e LP), as diversas formas de socialidade (entre MC e CR), as tecnicidades (entre LP 

e FI) e as ritualidades (entre FI e CR). 

 Outra característica das superséries reside na abordagem de temáticas mais 

adultas, como prostituição, violência, drogas etc. Não raro o protagonista é um anti-herói 

ou uma anti-heroína – a figura do marginal como herói é uma constante na ficção latino-

americana, como bem enfatiza Lusvarghi (2014, p. 15): ora, na medida em que o 

capitalismo promove sistematicamente a exclusão e a manutenção de uma sociedade 

injusta, aqueles que vivem à margem seriam pessoas de potencial revolucionário, pois 

recusam a adesão passiva e se rebelam contra o sistema. E a mulher, quando protagonista, 

é, de certo modo, empoderada, ocupando um espaço que, nas convenções clássicas do 

melodrama, seria destinado a uma figura masculina. 

 Nesse aspecto, aliás, reside um paradoxo: apesar de algumas peças trocarem de 

lugar, continuam presentes no tabuleiro da narrativa diversos dos temas geradores do 

melodrama (OROZ, 1999), dentre os quais se destaca principalmente o desejo de 

reparação/vingança – além, é claro, dos amores proibidos/impossíveis, tribulações no 

decorrer da trajetória, recompensa, redenção e/ou punição, a emoção a conta-gotas e a 

eterna luta do bem contra o mal. Foge-se do ideal rosa do folhetim para “senhouras” de 

forma a angariar audiência masculina e juvenil. 

 Virginia Mouseler enquadrou na categoria superséries as famigeradas 

narconovelas. Para Rincón (2013), a questão narco – ou, nos termos do autor, uma espécie 

de narcocultura – dominou a sociedade colombiana e, paulatinamente, a América Latina, 

transfigurando-se na melhor forma de integração da região em termos de negócios, 

estética, ética e experiência de ascensão social e se tornando, inclusive, paradigma na 

forma de se narrar telenovelas. 

 Rincón (2013, p. 210) ratifica que as narconovelas tiveram origem na Colômbia, 

e o curioso do panorama apontado pelo autor é que ele se inicia com a telenovela Pasión 

de Gavilanes (Caracol, 2003), trama com cerca de 190 capítulos, destaca a série Sin Tetas 

no Hay Paraíso (Caracol, 2006), de 26 episódios, e culmina em El Cartel (Caracol, 2008), 

série de duas temporadas com aproximadamente 50 episódios cada, e em Escobar, el 

Patrón del Mal (Caracol, 2012), telenovela com 100 capítulos. 

 Como se pode observar, o conceito de supersérie encontra na Colômbia terreno 

fértil por se alocar em uma dinâmica que contempla tanto a vertente diacrônica quanto a 



 

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

 

 8 

sincrônica do mapa de Martín-Barbero (2015), angariando substrato não só em questões 

concernentes exclusivamente à produção industrial da ficção televisiva, mas no tecido 

sociocultural do país. Tal vascularidade relativa à nova “etiqueta” ainda não é percebida 

em outros países da América Latina – os Estados Unidos são os que mais se aproximam, 

e justamente porque a cadeia de produção norte-americana Telemundo coproduz diversos 

dos títulos que abastecem a Colômbia. 

 Segundo Piñón e Ángeles (2017), a Telemundo, em 2016, passou a denominar 

todas as narconovelas exibidas em seu horário nobre como superséries. A estratégia 

parece ter surtido efeito tanto pela conquista de novos segmentos de público – 

principalmente as faixas masculina, jovem e de usuários de meios digitais, tendo em vista 

a distribuição de conteúdos vinculados a essas ficções nas mais variadas redes sociais – 

quanto pela movimentação percebida por parte da Univision – emissora segunda colocada 

na preferência da população hispânica dos EUA –, que atualmente delineia novas 

estratégias de programação (similares às da Telemundo, inclusive) para reagir ao sucesso 

da concorrente. 

 No que diz respeito ao panorama mexicano, Orozco et al. (2017) destacam que a 

TV Azteca, em 2016, disse adeus à produção de telenovelas – para Benjamín Salinas, 

diretor geral da emissora, o público não estaria mais interessado no formato. Isso não 

significa, contudo, que o canal deixou de produzir ficções televisivas, pelo contrário: o 

título de maior destaque da TV Azteca em 2016, coproduzido com Sony Pictures 

Latinoamérica, foi a supersérie Rosario Tijeras, versão da série colombiana homônima 

de grande sucesso produzida pela Teleset e exibida pelo RCN em 2010 – cabe mencionar 

que a ficção foi classificada como telenovela pelo Anuário Obitel 2017. 

 E quanto ao caso brasileiro, o que é possível refletir? 

 

Como Eram (e São) os Dias de Fato 

A mobilização das parcelas masculina e juvenil da audiência para a assistência das 

telenovelas não são novidade no contexto brasileiro, pelo contrário: fazem parte da 

própria consolidação do formato junto às peculiaridades que o distinguem de outros 

modelos de produção da América Latina. Ao contar história do mecânico que “tirava onda 

de bacana” e pegava os carros de seus clientes nos finais de semana, Beto Rockfeller 

(Tupi, 1968) não só fez sucesso entre os jovens como se consagrou como marco 
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diacrônico de transição do período sentimental para o realista, de acordo com 

periodização proposta por Lopes (2009) para a história da telenovela brasileira. 

 A Globo, ao investir na modernização de suas telenovelas, lança como aposta do 

então horário das 20h a telenovela Véu de Noiva (1969), cujo protagonista, Marcelo 

(Cláudio Marzo), era piloto de corridas. É no ano seguinte, entretanto, que o público 

masculino se renderá de vez ao formato: em Irmãos Coragem, Janete Clair – mesma 

autora de Véu de Noiva – cria um faroeste à brasileira ao contar a história de João 

Coragem (Tarcísio Meira), garimpeiro que encontra um grande diamante e passa a liderar 

um bando armado de garimpeiros injustiçados – tornando-se, portanto, um fora da lei. 

Acrescenta-se o entrecho de outro dos Coragem, Duda (novamente Cláudio Marzo), astro 

do futebol – justamente no ano da conquista do tricampeonato na Copa do Mundo do 

México – e tem-se a primeira adesão expressiva da audiência masculina junto à 

telenovela9. 

 Voltando ao atual horário das 23h da Globo e à seara das formas narrativas, já 

havíamos ressaltado que a própria emissora esbarrara em algumas incertezas para 

classificar a nova faixa – a primeira ficção a ter a palavra “novela” explicitamente na 

abertura e se referindo a seu autor foi Saramandaia, dois anos após a inauguração do 

horário (LIMA; NÉIA, 2015). 

 Pelos apontamentos vistos anteriormente, muitas das características que 

acompanham a “etiqueta” supersérie se fazem presentes nas tramas das onze. Como nos 

aconselha Piñón (2015), pensando não só em questões temático-narrativas, mas em 

hábitos e mobilização das audiências, presença e utilização de novas tecnicidades e novos 

modos de distribuição e exibição, assim como em fatores socioculturais que articulam 

todos esses vértices, a pergunta a ser feita é: a adoção da nomenclatura supersérie se 

sustenta nesse contexto? 

 Verdades Secretas, primeira trama absolutamente inédita das 23h – quando 

divulgado nosso primeiro artigo, a telenovela ainda estava em exibição –, se alicerçava 

na história de Arlete (Camila Queiroz), jovem inocente que, ao ingressar no casting de 

uma agência de modelos, adota o nome Angel e se vê obrigada a ingressar no famigerado 

book rosa, servindo a certos clientes da agência como garota de programa. Angel, no 

entanto, teve muito mais sorte que as heroínas das narconovelas: perdeu a virgindade com 

                                                 
9 Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/irmaos-coragem-1-versao.htm. Acesso em 

12 jul. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/irmaos-coragem-1-versao.htm
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o garoto que amava – apesar deste ressaltar posteriormente que a noite nada teve de 

importante para ele – e teve como primeiro e único cliente durante toda trama Alex 

Ticiano (Rodrigo Lombardi), rico empresário cujo tipo físico – e ideais, a julgar por uma 

série de mocinhos machistas de nossa ficção televisiva – se enquadra perfeitamente na 

categoria galã. Angel se afasta de Alex quando percebe que ele, apesar de amá-la, nunca 

irá se casar com ela ou assumi-la como sua mulher. Em sua obsessão, o empresário acaba 

se aproximando da mãe da moça, Carolina (Drica Moraes), outra figura feminina guiada 

pela ingenuidade. 

 Carolina, contudo, cumpre um dos arquétipos femininos mais pungentes do 

melodrama: o da mater dolorosa, a mãe capaz até mesmo de se sacrificar pelo bem dos 

filhos. Angel e Alex não conseguem controlar sua “paixão” – por que não dizer seus 

instintos? – e acabam tendo encontros fortuitos na mesma casa em que vivem com 

Carolina. A ingenuidade desta é tamanha que ela não consegue – ou não quer – enxergar 

o que ocorre debaixo de seu nariz: é necessário que Giovanna (Agatha Moreira), filha de 

Alex e colega de Angel na escola, lhe diga com todas as letras que seu marido tem um 

caso com sua filha. Ao flagrar um momento de traição, após se exasperar, Carolina 

simplesmente escreve uma carta desejando felicidade à filha e se suicida – em cena 

espetacularmente sustentada pela atuação de Drica Moraes e pela pungente direção de 

Mauro Mendonça Filho. 

 É a partir deste momento, já no último capítulo da trama, que Angel assume a aura 

de vingadora: após um tempo separada de Alex devido ao baque do suicídio da mãe, a 

jovem o reencontra e o leva para alto-mar sob promessas idílicas de que finalmente serão 

felizes. Lá – não sem titubear, claro –, Angel o alveja com um tiro, mentindo 

posteriormente à polícia sobre o desaparecimento do corpo. Cumpre, ao fim, um dos 

protocolos do mais clássico melodrama: casa-se com o mesmo rapaz com quem perdera 

a virgindade – como último take da novela, porém, temos Angel a sair da igreja olhando 

para a câmera de forma a explicitar ao telespectador que ela deixou de ser a menina 

inocente do início da história. 

 Lopes et. al. (2016) salientam que Verdades Secretas, mesmo não tendo 

ingressado o top ten das ficções mais assistidas do ano, foi um dos assuntos mais 

comentados no Twitter em 2015, mobilizando grande quantidade de conteúdos gerados 
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pelos usuários (CGU), indexados por meio de fic-hashtags10. A – até então denominada 

– telenovela alcançou um total de 26,5 milhões de impressões no Twitter, 481 mil 

audiências únicas, 1,4 milhão de tweets (menções) e 173 mil autores únicos a 

reverberarem esse assunto na penúltima semana de setembro – período de exibição da 

última semana da ficção televisiva. Ao todo, a trama figurou entre os dez assuntos mais 

comentados da rede social durante 15 semanas. 

 Se em Verdades Secretas o desejo de reparação/vingança só despontou na 

protagonista no último capítulo, em Liberdade, Liberdade esse tema matricial do 

melodrama se fez presente desde o início, quando Joaquina (Mel Maia) presencia a 

sentença de morte e o enforcamento de seu pai, Tiradentes (Thiago Lacerda) e é obrigada 

a fugir do Arraial de Vila Rica; com a ajuda de Raposo (Dalton Vigh), vai ao encontro da 

mãe – esta, entretanto, foi morta pelo malfeitor Rubião (Mateus Solano), responsável 

também pela delação de Tiradentes. Raposo então acolhe a menina, partindo rumo a 

Portugal e criando-a como sua filha. Tempos depois, sob a alcunha de Rosa, Joaquina 

(Andreia Horta), crescida, retorna ao Brasil e a Vila Rica, onde honrará sua descendência 

e se tornará símbolo da luta contra os desmandos da Coroa portuguesa na colônia. 

 Joaquina se apresenta como uma heroína muito mais firme e contundente do que 

Angel. Aqui, o ar de Lolita angelical é substituído pela mulher livre de amarras, munida 

de ações e vontades que, à época retratada pela ficção, eram predominantemente 

masculinas. O melodrama, no entanto, não deixa de ditar as regras: Joaquina se verá 

dividida entre o valente Xavier (Bruno Ferrari), seu equivalente masculino em termos de 

coragem e petulância, e o sombrio Rubião – claro, aquele responsável por todas as suas 

desgraças. 

 Diferentemente de minisséries que transitaram pela mesma faixa horária e também 

promoveram a mescla de figuras/eventos históricos reais e personagens e tramas 

ficcionalizados – tradição iniciada nos primórdios do formato, já com Lampião e Maria 

Bonita (1982), e que atingiu seu ápice com títulos como Um Só Coração (2004) e JK 

(2006) –, Liberdade, Liberdade não apenas ficcionaliza o período que retrata, mas 

prioriza os elementos constituintes do melodrama – intrigas, trapaças, amores e 

desamores – mediante a ambientação histórica. A saudação aos valores em torno da 

                                                 
10 No dizer de Lopes et. al. (2016), fic-hashtags são hashtags de ficções televisivas utilizada pelos fãs para indexar os 

conteúdos das conversas relacionadas a determinado título. 
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Inconfidência Mineira propicia flertes ufanistas – e porque não dizer patrióticos e 

históricos (THOMASSEAU, 2005) – à narrativa melodramática. 

 Quanto à abordagem de temáticas mais densas, Liberdade, Liberdade se destacou 

por levou ao ar a primeira cena de sexo homossexual da televisão brasileira: em estética 

delicada, André (Caio Blat), irmão de Joaquina, e Tolentino (Ricardo Pereira), capitão da 

infantaria, consolam um ao outro e – ainda na convenção melodramática – se entregam à 

paixão. Operando mediante a moral da época retratada pela história, porém, ambos têm 

final trágico. André é condenado à forca por sodomia. Tolentino não tem coragem de 

defender o amado ou assumir quem realmente é; acaba morrendo durante um confronto 

com os rebeldes, assassinado justamente por Joaquina – que o ataca para defender seu 

amado Xavier. 

 Após o final de Liberdade, Liberdade na televisão, a Globo preparou uma spin-

off derivada da trama somente para a internet. A websérie A Lenda do Mão de Luva trazia 

oito episódios com detalhes da trajetória do caricato bandido Mão de Luva, vivido por 

Marco Ricca. 

 Com Os Dias Eram Assim, primeira trama a receber a alcunha de supersérie pela 

própria emissora, estratégias de streaming visando angariar público em outras 

plataformas foram executadas antes mesmo de a trama ir ao ar na televisão: uma semana 

antes de sua estreia, o primeiro capítulo foi disponibilizado pelo Globo Play. Impressões 

de críticos de televisão11 acerca desse capítulo puderam ser lidas antes mesmo que o 

público tivesse acesso ao produto, algo que só havia ocorrido no caso de séries e 

minisséries – no que concerne a estes formatos, é comum que haja uma exibição do 

primeiro ou de alguns episódios somente para a imprensa especializada; em 2017, por 

exemplo, isso ocorreu com a minissérie Dois Irmãos e, mais recentemente, com a série 

Sob Pressão. 

 Os Dias Eram Assim narra a história de Renato (Renato Góes) e Alice (Sophie 

Charlotte), que se conhecem em 1970, em meio às comemorações do tricampeonato 

brasileiro na Copa do Mundo – estamos próximos aos anos de chumbo da ditadura militar, 

portanto. Renato é irmão de Gustavo (Gabriel Leone), rapaz envolvido na explosão da 

fachada de uma construtora – algo mais momentâneo e irresponsável do que 

                                                 
11 Como exemplo, texto de Cristina Padiglione disponível em http://telepadi.com.br/nova-novela-da-globo-os-dias-

eram-assim-e-de-tirar-o-sono/; a matéria foi publicada em 15 abr. 2017, dois dias antes da estreia da ficção. Interessante 

perceber que, nessa mesma crítica, a jornalista discorda da adoção do termo supersérie pela Globo. Acesso em 13 jul. 

2017. 

http://telepadi.com.br/nova-novela-da-globo-os-dias-eram-assim-e-de-tirar-o-sono/
http://telepadi.com.br/nova-novela-da-globo-os-dias-eram-assim-e-de-tirar-o-sono/
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revolucionário – que pertence ao pai de Alice, Arnaldo (Antonio Calloni), empreiteiro 

ligado ao alto escalão do governo. Estão postas as condições para que o amor de Renato 

e Alice seja “impossível” – temos aí outro dos temas geradores do melodrama, conforme 

Oroz (1999). Com Gustavo preso e Renato tendo que se exilar no Chile, Arnaldo chega a 

ponto de chantagear Vera (Cássia Kis), mãe dos dois rapazes, para que esta alegue que 

Renato está morto – o empreiteiro a obriga até mesmo a participar de um funeral de 

fachada, tudo para que a pobre menina rica Alice acredite que seu amado tenha falecido 

e volte a se relacionar com Vitor (Daniel de Oliveira), sócio de seu pai. 

 Desde o início da divulgação da trama, a Globo alegava que, por mais que se 

tocasse em temas candentes relativos ao período, a ditadura militar não passaria de mero 

plano de fundo para uma grande história de amor12. Ora, essa afirmação se torna 

infundada a partir do momento que fatos marcantes do período retratado passam a influir 

na narrativa. Além disso, a supersérie veio recheada de imagens de arquivo, incluindo 

depoimentos, na passagem de tempo da trama, de personalidades que voltavam ao Brasil 

em 1979 devido à promulgação da Lei da Anistia. Nota-se, por conseguinte, um 

descompasso que acabou por ecoar na própria narrativa da ficção: o período histórico, da 

forma como abordado inicialmente, se mostrou muito mais forte do que a história de 

amor, solapando-a e gerando um ruído tanto entre as afirmações da emissora e o que ia 

ao ar quanto no próprio desenvolvimento da trama, cada vez mais esgarçada ao priorizar, 

a partir de certo momento, as idas e vindas do casal protagonista e dilemas comezinhos 

dos demais personagens. 

 É curioso perceber, ainda, que a adoção do nome supersérie se dá justamente 

quando uma trama do horário se propõe a tratar da ditadura militar. Contam-se nos dedos 

as ficções que tomaram o período como mote para toda a sua narrativa13 – Anos Rebeldes 

(Globo, 1992), Queridos Amigos (Globo, 2008), Amor e Revolução (SBT, 2011) e, 

                                                 
12 Tal discurso foi corroborado mesmo pelas autoras de Os Dias Eram Assim. Alessandra Poggi, criadora da trama ao 

lado de Angela Chaves, frisou que “o foco é a história de amor dos protagonistas, o fato de ser contada em uma época 

turbulenta da nossa história só enriquece a trama”. Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-encena-

grito-por-liberdade-e-revolucao-sexual-nos-anos-1970--14749. Acesso em 13 jul. 2017. 

 
13 Das ficções exibidas ainda à época da Ditadura, louva-se Dinheiro Vivo (Tupi, 1979), telenovela que trazia como 

principal entrecho a participação, em um programa de TV, de um rapaz que a protagonista reconhecia como um ex-

namorado dado como morto quando fugia de uma caçada da polícia a estudantes. Em tempos de redemocratização, 

títulos como Roda de Fogo (Globo, 1986) e Tieta (Globo, 1989) pincelavam o assunto – na primeira, uma ex-namorada 

do protagonista tinha traumas de tortura, e seu torturador era assistente de um dos vilões; na segunda, a protagonista é 

expulsa de sua cidade natal em 13 de dezembro de 1968, mesmo dia em que foi instituído o AI-5 – seu pai retira do 

calendário a folha que indica a data dizendo “faz de conta que esse dia nunca existiu”. Citam-se ainda Mandala (Globo, 

1987) e Senhora do Destino (Globo, 2004), que se utilizaram da mesma estratégia: abordaram o período em suas 

primeiras fases. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-encena-grito-por-liberdade-e-revolucao-sexual-nos-anos-1970--14749
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-encena-grito-por-liberdade-e-revolucao-sexual-nos-anos-1970--14749
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finalmente, Os Dias Eram Assim. Destes, a única telenovela – nosso principal formato de 

ficção televisiva – não é da Globo e não anotou sucesso nem de público e nem por parte 

da crítica. 

 Neste ínterim, enxergamos uma perspectiva crítica por detrás da adoção do nome 

supersérie em detrimento da nomenclatura telenovela – trata-se, na verdade, de uma 

metacrítica midiática14: segundo Paganotti e Soares (2015), críticas são feitas dentro das 

próprias mídias não apenas de maneira conteudística ou refletindo acerca da qualidade 

dos produtos, mas também voltadas à inovação/renovação dos gêneros e formatos. Nessa 

dinâmica, é como se a mídia realizasse também a crítica de/nas suas produções ao se 

propor a renovar sua linguagem. Sob este prisma, podemos até mesmo inferir que a Globo 

parece considerar a ditadura militar um assunto indigesto para o formato telenovela. 

 Outro dado que pode acrescer a essas reflexões é o desconhecimento, por parte do 

público, de fatos ocorridos nos anos em que os militares estavam no poder. Após a 

realização de um grupo de discussão, a Globo apurou que alguns telespectadores não 

tinham noção, por exemplo, das torturas realizadas à época. Isso motivou a emissora, 

inclusive, a investir em cenas didáticas na supersérie que esmiuçassem alguns 

acontecimentos do período – a personagem Natália, professora em uma universidade, foi 

a mais requisitada para essas ações: deu, literalmente, aula sobre os anos de chumbo.15 

 Ao contrário de países como Argentina e Chile, nossa ficção televisiva – e o nosso 

principal formato, a telenovela, “narrativa da nação” que se transmutou em espaço 

público de debates de temas representativos da modernidade (LOPES, 2009) –, ao que 

parece, ainda não está preparada para trabalhar a fratura histórica causada pela ditadura 

militar. 

 

Considerações Finais 

No campo televisual, os moldes de narrar se adaptam a novas pedagogias de recepção e 

a visualidades mais condizentes aos aparatos tecnológicos vigentes, como as múltiplas 

telas ou janelas. Assim, esses novos aportes caminham para uma dinâmica de 

retroalimentação junto às formas de se contar histórias. 

                                                 
14 Paganotti e Soares (2015) partem da noção de metacrítica em Fuchs (2010), que argumenta que o formato de 

determinado produto pode conter, na maneira como é feito, um discurso alternativo crítico - uma crítica de mídia feita 

na/pela mídia seria, portanto, uma metacrítica. 

 
15 Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-descobre-que-brasileiro-ignora-historia-e-vai-dar-aulas-

sobre-ditadurab-15039. Acesso em 13 jul. 2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-descobre-que-brasileiro-ignora-historia-e-vai-dar-aulas-sobre-ditadurab-15039
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/globo-descobre-que-brasileiro-ignora-historia-e-vai-dar-aulas-sobre-ditadurab-15039
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 A utilização do termo superséries, contudo, parece visar mais questões 

mercadológicas que edulcoram as produções com vistas a atrair um novo público do que 

se referir a mudanças nas estruturas seriadas e temático-narrativa das ficções. Pelo que 

observamos, surperséries nada mais são do que telenovelas mais curtas – ainda há uma 

predominância do modelo narrativo serial para as tramas que recebem essa alcunha. E, 

apesar de estratégias narrativas que visam aproximar as histórias das parcelas jovem e 

masculina do público, o melodrama, alicerce da telenovela, continua a atuar como regente 

máster da narrativa. 

 Este panorama parece se estender a toda a América Latina. O único país que talvez 

possa ser apontado como um ponto fora da curva é a Colômbia: lá, a adesão à “etiqueta” 

supersérie por parte de algumas tramas encontra algum sentido por obter estofo em 

variáveis culturais profundamente arraigadas à dinâmica sociohistórica da nação. 

 No contexto brasileiro e no caso das tramas das 23h da Globo, é patente que essa 

questão no campo dos formatos não se faz acompanhar de transformações no âmbito das 

matrizes culturais. Talvez se concretizasse em alguma medida se complementada por 

mudanças na produção, exibição e circulação das histórias, mas, conforme vimos, poucas 

são as estratégias significativas de streaming ou que visam a esprair as ficções por outros 

meios – no caso de Verdades Secretas, a movimentação foi grande somente por parte dos 

telespectadores e usuários de redes sociais; a websérie de Liberdade, Liberdade e a 

antecipação do primeiro capítulo de Os Dias Eram Assim na internet soam mais como um 

tatear do que estratégias contundentes. 

 Aprofundando-nos em uma leitura martín-barberiana, não há tensão diacrônica, 

nem tampouco sincrônica no constructo do termo supersérie no Brasil; tal formato não 

alcança nossas matrizes culturais, encontrando pouquíssima ressonância nas 

competências de recepção – busca, afinal, atrair um público que já na década de 1970 

passou a acompanhar nossa telenovela – e nenhum artifício de torque nas lógicas de 

produção; opera, desta forma, por meio de fatores pura e simplesmente industriais – a 

Globo parece visar mais o mercado internacional do que o local. 

 Ademais, sob a perspectiva da crítica midiática, a adesão à nomenclatura 

supersérie para uma narrativa pretensamente mais sofisticada, direcionada a um público 

que supostamente não está acostumado à TV, só nos revela as noções pejorativas ainda 

circundantes ao redor do termo telenovela, estigmatizado em toda a sua trajetória como 

um produto de menor valor cultural. 
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 Por fim, refletindo acerca da carência de ficções televisivas que se proponham a 

tratar da ditadura militar e do próprio desconhecimento do público sobre fatos da História 

recente de nosso país, também pensando que o ser humano só converte em narrativa 

aquilo que já assimilou, podemos concluir que ainda não conseguimos mensurar essa 

parte obscura de nossa trajetória. O atual momento sociopolítico, aliás, é um reflexo 

categórico dessa afirmação. Olhar para a História é sempre necessário, para que não 

incorramos nos mesmos erros do passado e para que não saudemos modismos da indústria 

internacional como novidade sem antes consultar o que nós mesmos já fizemos – 

principalmente quando nos vemos diante de questões que envolvam o maior produto 

estético e cultural de nosso país, a telenovela. 
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