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Resumo 

A supersérie Os dias eram assim é o foco de análise deste artigo. Levando em 

conta o momento político difícil que o país atravessa, bem como a importância da 

teleficção audiovisual para a construção da identidade nacional, a obra ganha relevância 

nestes tempos de conturbado desenho da ordem social e intensa valorização dos relatos, 

sendo esta uma narrativa que mantém forte e interessante relação dialógica com as 

narrativas jornalísticas.  
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Introdução 

                O período sombrio que extirpou a liberdade do cotidiano nacional cheira a 

repressão, ditadura, violência, aviltamento dos direitos fundamentais, cerceamento da 

liberdade. Há uma dor funda e recente que cerca aquele momento crucial da vida 

brasileira. Esse tempo ainda não foi bem assimilado na memória nacional. É difícil falar 

daqueles dolorosos anos e, talvez por isso, ainda há quem duvide que eles existiram de 

fato. 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada, XVII Encontro dos grupos de pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do PPGCOM da UFJF, email: auroraleao@hotmail.com 
3 Orientadora do trabalho: Professora do Curso de Jornalismo, RTVI e do PPGCOM da UFJF, email: 

teneves@terra.com.br 
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              Este artigo vai percorrer o caminho escolhido pelos criadores da supersérie Os 

dias eram assim para o enfoque narrativo dado à teleficção, através do qual se percebe, 

com muita clareza, fatos e parâmetros emblemáticos da ditadura no Brasil, bem como 

uma forte dialogia do passado com o presente, sobretudo por conta do material de 

arquivo - e de como ele se insere no enredo de forma eloquente, a partir do tratamento 

jornalístico que perpassa toda a obra -, e das analogias possíveis, a partir do jornalismo, 

com fatos do presente e os desdobramentos da crise política. 

              Ambientada entre as décadas de 70 e 80, período que vai da repressão às 

Diretas Já, a supersérie estreou em 17 de abril de 2017, no horário das 22:30h, e é 

assinada em coautoria por Ângela Chaves e Alessandra Poggi com direção de Walter 

Carvalho, Isabela Teixeira e Cadu França, e direção geral de Carlos Araújo. 

            A estrutura da narrativa tem como alicerce uma história de amor interrompido, 

como assim acontece em qualquer obra teledramatúrgica. Sabemos: a telenovela tornou-

se nosso maior produto cultural de exportação e ocupa lugar de destaque na 

programação televisiva, existindo desde 1951 mas somente a partir de 1963 como 

atração diária. De lá para cá, o gênero se consolidou como uma hidridação que une o 

romance do século XIX, o folhetim e o melodrama. Assim, a questão amorosa é o 

gancho principal, como afirma a autora Alessandra Poggi: “Alice e Renato vivem uma 

história de amor muito forte no primeiro momento, mas, quando são separados, cada um 

resolve seguir sua vida. A maior parte da história ocorre após o reencontro, no período 

de pré-abertura política, em 1984”. O que nada tem de demérito ou enfadonho, uma vez 

que “contar histórias é a arte de contá-las de novo”, como nos diz Walter Benjamin. 

              Cabe ressaltar o quanto as intertextualidades estão presentes em Os dias de 

várias formas: na exposição de fatos que ganharam repercussão na imprensa - como os 

do assassinato do estudante Édson Luís e a passeata dos 100 mil; a vitória do Brasil na 

copa do mundo de 70; a luta armada; o cerceamento à liberdade de expressão e à 

censura aos artistas; o caso da invasão ao teatro nos anos 60; a decretação do AI -5; o 

programa Abertura, apresentado pelo cineasta Glauber Rocha em rede nacional, entre 

outros. Esses e outros momentos emblemáticos são mostrados, quase sempre, 

mesclando-se imagens jornalísticas da época com imagens feitas pela realização 

audiovisual, trabalhadas com filtros especiais para dar à ficção uma similaridade 

peculiar com os acontecimentos do passado. 
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Na narrativa de Os dias acontece o mesmo que em todas as narrativas da 

teledramaturgia, a partir do que nos dizem Cândida Villares Gancho, David Bordwell e 

Todorov: a história segue uma estrutura sólida com duas linhas de ação que se 

desenvolvem em paralelo: 

“A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, 

o inexorável curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da 

“vida” (a história), onde cada instante se apresenta pela primeira e 

última vez. É o caos que a segunda força tenta organizar; ela procura 

dar-lhe um sentido, introduzir uma ordem. Essa ordem se traduz pela 

repetição (ou pela semelhança) dos acontecimentos: o momento 

presente não é original, mas repete ou anuncia instantes passados e 

futuros. A narrativa nunca obedece a uma ou a outra a força, mas se 

constitui na tensão das duas.” (TODOROV, 2004, p. 22) 

 

              Em Os dias, essa combinação de tempo, história, personagens e ação 

evidencia-se em eloquente simetria com a narrativa histórica construída pelo jornalismo, 

tornando-a uma obra que insere-se fortemente na construção de nossa memória sobre a 

ditadura que imperou no país por 20 anos. E isso é tão relevante como nos aclara 

Cristina Costa: 

 

As narrativas são maneiras de realizar e de expressar nossa 

temporalidade, tornando-a tão objetiva quanto a certeza de nossa 

finitude e transitoriedade. São metáforas constitutivas de ordenação, 

de ritmos e de sequências seriais e casuais... As estruturas narrativas 

são formas de estabelecer modulações e durações, arquitetando a 

temporalidade humana. São essenciais para a construção da 

identidade, tanto a individual como a coletiva, pois, a partir das 

considerações feitas, ser para o homem é ter uma história, é integrar 

durações e temporalidades. (COSTA. 2000, p.41). 

 

Como gênero herdado do folhetim e do melodrama, a teledramaturgia também 

é produção textual, portanto, sua estrutura se encaixa nas considerações de Roland 

Barthes, para quem o texto é “um tecido de citações saídas dos mil focos da cultura", e 

ao escritor cabe 

 “imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu único poder 

está em mesclar estruturas, [...] a ‘coisa interior que tem a pretensão 

de traduzir não é senão um dicionário todo composto, cujas palavras 

só se podem explicar através de outras palavras" (BARTHES, 1984, 

p.69) 

Na obra em análise, percebemos ademais uma sutil e interessante ligação com 

as narrativas do jornalismo televisivo. Isso não acontece pela primeira vez (e 
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acreditamos que continuarão num crescendo de ilações por conta do interesse crescente 

nas analogias real x ficção, motivado pela intensificação dos registros narrativos vias 

redes sociais), conforme apontam estudos de Maria Helena Weber e Maria Carmem 

Jacob de Souza: 

Colocada entre a informação jornalística, a propaganda e outros produtos do 

entretenimento televisivos, a telenovela fascina na combinação do tempo, 

histórias, personagens em imagens que simulam o tempo real num tempo 

próprio da televisão e da narrativa ficcional, distante do tempo humano 

necessário à imaginação individual estabelecida a partir da leitura de um livro 

ou da apreciação de um filme. Na telenovela, o acordo está no próprio 

desenrolar e a imaginação pretende ser saciada aos poucos, 

fragmentariamente, a partir de uma história que combina interesses mútuos – 

dos contadores de estórias, das emissoras, dos telespectadores e de tantos 

outros. Tudo isso transforma a telenovela contemporânea brasileira em lugar 

de passagem, de significações, emoções, reafirmações e produção de 

sentidos. (WEBER e SOUZA, 2009, p.143) 

               Sabemos da inadequação de qualquer análise de programa televisivo que não 

leve em conta o contrato de promessa e todos os paratextos que estão no entorno da 

produção, como nos adverte François Jost. Assim, achamos oportuno ressaltar que as 

construções simbólicas em Os dias se observam já a partir do nome da personagem 

principal, Alice. Afinal, quem de nós, ao ouvir este nome, não completa mentalmente 

com o País das Maravilhas ? E em que país situa-se a Alice da série ? Justamente num 

país em que, àquele tempo, nada tinha de maravilha. Portanto, batizar a personagem 

principal como Alice configura uma clara definição política da obra. O mesmo dizemos 

do título – Os dias eram assim -, pinçado de uma letra emblemática da canção Aos 

nossos filhos, assinada pela dupla Ivan Lins e Victor Martins, que teve execução intensa 

nas rádios naqueles anos tristes de 70-80. 

            Nesta análise, parece-nos primordial ressaltar as interfaces notórias entre a 

encenação da política na narrativa da teleficção e as implicações sociopolíticas extratela. 

Apesar de Weber e Souza afirmarem que “os fatos significativos que mobilizam a 

imprensa não são suficientes para a telenovela, [...] e este é um silenciamento que, 

estrategicamente, se omite em relação a provocações da realidade” (p.155), diante de Os 

dias essa constatação parece não se concretizar. Basta ver, ainda que de relance, que o 

país anda vivendo dias de verdadeira novela policialesca no âmbito político desde antes 

do início da exibição da obra em análise e, portanto, nesse cenário insólito e conturbado 

de corruptos descobertos, políticos influentes presos, delações envolvendo nomes de 

tradicionais figuras da cena política e um crime novo a cada dia - às vezes mais de um 

em questão de horas -, tudo isso parece ganhar ainda mais sentido ao se acompanhar o 
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desenrolar da série, despindo-se de preconceitos que costumam vir à tona quando se 

envolve o fenômeno telenovela.  

             Colocar no ar uma obra que defende os direitos humanos, que prega a liberdade 

e o direito à discordância, que celebra a tolerância e convida a repensar que país 

estamos construindo desde o fim da ditadura, nos parece uma luz que revisita o passado 

para melhor entender o presente e assinalar que é possível um futuro menos impregnado 

de situações torpes, indignas com a condição humana e nefastas para a construção de 

uma sociedade justa. Permitir uma leitura que dialogue com essas possíveis 

interpretações nos parece uma ousadia e uma sinalização inconteste de que a 

teledramaturgia está querendo nos dizer bem mais além do que possa supor nossa vã 

filosofia, aqui tomando carona nas palavras de Shakespeare.  

          Com Os dias acreditamos estar diante de uma obra da ‘modalidade 

posicionamento’, que indica pelo menos duas formas de manifestação sobre situações e 

fatos políticos, como nos dizem Weber e Souza: “podem ocorrer de modo implícito, a 

partir de combinações estratégicas que mesclam fenômenos da realidade política e 

fenômenos encenados dramaturgicamente, em tramas principais e secundárias”. Ou 

apenas no contexto da produção (caso de Roque Santeiro). E assim como as autoras já 

apontou os casos das novelas Vale tudo, O salvador da pátria e Que Rei sou eu ?, que 

“marcaram relação da teledramaturgia com a política”, acreditamos que também Os dias 

será analisada nessa contextualização em futuros trabalhos de pesquisa:  

Evidentemente, que as modalidades que atestam posicionamentos 

políticos das emissoras guardam uma complexidade que exige 

pesquisas que ofereçam resultados, evidências precisas e rigorosas que 

possam atestar as estratégias usadas pelas emissoras para 

estabelecerem posições políticas na esfera pública. (WEBER e 

SOUZA, p. 158) 

            Afinal, por tudo que dissemos anteriormente, nos parece mais do que óbvio que 

a narrativa de Os dias tem evidente posicionamento político por parte de seus criadores 

e da emissora que realiza a obra.                

Narrativa e Realidade em instigante diálogo           

            Sendo a política determinante como estrutura e tema de sumo interesse para a 

comunicação midiática, claro está que ela não pode ficar alheia aos roteiros de 

telenovelas. Porém, “examinar a dramatização da política na telenovela implica em 
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reconhecer a associação entre a felicidade amorosa proposta e os temas políticos 

encenados”, como nos lembram Maria Helena Weber e  Maria Carmem Jacob de Souza.  

              Assim, esse tratamento político incluso nas narrativas da teleficção revela uma 

evolução na estrutura básica do melodrama: 

[...]esse novelo dramático vai sendo montado sobre uma eficaz 

equação sentimental já presente nos romances folhetins do século XIX 

que, antes de tudo, divertem contando uma boa história. Uma clara 

explicitação da estrutura narrativa amorosa está no estudo sobre 

fotonovelas – irmãs das telenovelas -, elaborado por Habert (1974). 

Refere-se ao processo e constituição da história formado por situações 

de exposição, retardamento e solução que dão força à narrativa, fatos e 

personagens expostos e escondidos (exposição) a partir de outros fatos 

e personagens que se interpõem no andamento da história de amor 

(retardamento) até que, finalmente, obstáculos são superados, 

encontros realizados, inimigos excluídos e o amor, quiçá, realizado 

(solução). (WEBER e SOUZA, p.147) 

              A telenovela seria então uma fórmula, que Muniz Sodré descreve assim: 

Uma mistura folhetinesca temperada pelo imaginário da família 

patriarcal em mutação – é tipicamente brasileira. A abertura do 

folhetim para o real-histórico (para a ideologia) permite a 

incorporação de informações sobre a dinâmica modernizadora da 

sociedade urbana nacional e relança continuamente ao nível das 

famílias (grupos receptores naturais da telenovela) doutrinas e ideias 

correntes (liberação sexual, novas formas de relacionamento amoroso, 

novos regimes de casamento), assim como “ensina” a consumir. 

(SODRÉ, 1985, p. 66) 

            Essas regras são flexíveis segundo a moral da época, mas podemos observar 

que, em essência, elas não mudam. Esses aspectos, guardando as diferenças dos meios 

de expressão, podem ser vistos, não só nos romances folhetinescos, mas em veículos 

como o rádio, o cinema, a televisão, a história em quadrinhos, a fotonovela. A passagem 

do folhetim jornalístico para outros meios de comunicação, implica na elaboração de 

outros códigos, mas não muda a sua estrutura básica enquanto literatura folhetinesca. 

                 Vamos então rememorar o enredo de Os dias: a seleção brasileira fazia o jogo 

final da Copa de 1970. Nas ruas, um clima de euforia. Submerso na euforia de quem 

está prestes a sagrar-se campeão mundial, pulsava uma tensão aflitiva, como uma 

sensação de que algo ruim estava por acontecer: o aviltamento da dignidade humana, 

alicerce do período sombrio da ditadura brasileira. No contexto cruel, frio e repulsivo 

dos piores anos da vida política do Brasil estão Renato (Renato Goes) e Alice (Sophie 

Charlotte), personagens principais. Primogênito de uma família de classe média, 
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moradora de Copacabana, Renato é médico e tem dois irmãos, os estudantes Gustavo 

(Gabriel Leone) e Maria (Carla Salle).  O pai era professor universitário e a mãe, Vera 

(Cássia Kiss) é dona de uma livraria. Cada um a seu modo, estão todos engajados na 

luta pela liberdade: enquanto Gustavo sai às ruas, Maria expressa-se pela arte. Já no 

universo de Alice a batalha é contra o pensamento conservador da família. 

Questionadora, a estudante sempre bateu de frente com os pais. Dono de uma 

construtora, Arnaldo (Antônio Calloni) é um empresário rico e de padrões fascistas: não 

se conforma com o fato de a mulher, Kiki (Natália do Valle), nunca ter conseguido 

reprimir a inquietude da filha. Para ele, a mulher é a culpada por tudo de ruim que 

acontece no lar e na família. O empresário é um típico vilão, representante típico do 

machista, homem deplorável que causa nojo e revolta, feito com maestria pelo ator 

Antônio Calloni. 

             Alice apaixona-se por Renato e, a partir daí, começa a ter rasgos de insuspeitada 

coragem. O primeiro passo é ir contra o desejo dos pais e contrariar o principal projeto 

deles para a vida dela: a jovem rompe o namoro de anos com o preconceituoso Vitor 

(Daniel de Oliveira), que não se conforma com o rompimento. Braço direito de Arnaldo 

na construtora, ele almeja tornar-se dono da fortuna do empresário. O casamento seria a 

concretização do ideal do filho da arrogante e oportunista Cora (Susana Vieira). 

Os mundos de Renato e Alice se cruzam por amor e sofrem uma separação abrupta por 

conta das divergências ideológicas entre as duas famílias, potencializadas pelo ambiente 

político reinante no país.             

A narrativa tem evidente simetria com a narrativa histórica construída pelo 

jornalismo, destacando-se como obra que se insere fortemente na construção da 

memória sobre o tempo nefasto e sombrio que virou capítulo infeliz da nossa história. 

Aquele foi um tempo cheio de radicalismos e eivado de dicotomias, como afirma o 

jornalista Luiz Zanin Oricchio: 

A direção é sóbria e enérgica e a fotografia, a cargo do mestre Walter 

Carvalho, aposta na simplicidade e no realismo. Convence e 

emociona. Ajuda muito nesse processo a inserção de imagens 

documentais ao longo da trama. São imagens em preto-e-branco, em 

sua maioria. Fortes, com aquela textura de cinema-verdade que 

conferem credibilidade ao que se vê. Logo no início é apresentado 

uma espécie clipe-resumo de como se chegou àquela data. Imagens 

rápidas de Jango, o presidente deposto, comícios febris, passeatas, o 

golpe, generais fardados, soldados e tanques na rua espancando civis. 
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É a ditadura se impondo. E ditadura é sinônimo de violência.  

(ORICCHIO, 2017). 

            É oportuno observar que a narrativa hibridiza detalhes sociopolíticos 

importantes daquela época com pequenos arranjos ficcionais que enriquecem e criam 

poderosos laços afetivos com o real. Recorremos à afirmação de Muniz Sodré para 

perceber o quanto o telespectador é partícipe no ato de interpretar: 

a ficção literária produz-se no plano dos símbolos, os quais se abrem 

para a pluralidade das significações, inventando acontecimento e 

linguagem, desafiando o leitor à parceria na produção interpretativa do 

sentido (SODRÉ, p. 160) 

            Depreendemos daí que o mesmo acontece diante de uma obra da ficção seriada 

televisiva. Nesta, é o telespectador o convidado para interpretar a narrativa segundo sua 

própria cartografia de significados e emoções. Mas não custa lembrar Bret Easton Ellis 

(2006, apud SODRÉ, p. 161): “A vida faz mais sentido na ficção. Na prática, todas as 

vidas tem narrativas. Mas tem algo a mais numa história contada, com um ritmo certo. 

É como congelar o caos”. 

               No caso de Os dias, o apelo ao conjunto de sentidos perceptivos promovido 

pela ficção teleaudiovisual é muito forte. Afinal, os anos da ditadura situam-se num 

passado muito recente e as músicas, modas, gírias e estilos de vida daquela época ainda 

podem ser vistos com frequência na vida social do país, o que pode ser auferido pela 

afirmação de Muniz Sodré: “O efeito de dramatização das imagens televisivas, 

adequado a mobilizar diretamente emoções coletivas, presta-se por excelência ao 

desenvolvimento das técnicas narrativas.”(SODRÉ, p.171) 

          Para evidenciarmos a questão dialógica da narrativa ficcional com a jornalística, 

mais uma vez recorremos a Sodré. É ele quem nos mostra o quanto a notícia é uma 

maneira específica de estruturação do tempo a partir de sua relação particular com esse 

movimento regular que caracteriza o ritmo: 

Todo e qualquer fato tornado acontecimento pelo jornalismo 

implica uma pontuação rítmica, pouco importando se o 

acontecimento se deu no passado ou no presente contínuo 

(SODRÉ, 2005, p.8). 
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             Podemos então inferir que a narrativa da informação é um modo de expressão 

do real mas também uma maneira de fazer circular o acontecimento pois, colocando-o 

em movimento, provoca sua reinterpretação, provocando, estimulando e permitindo 

ressignificações do acontecido. E isso vale tanto para o jornalismo como para a 

produção ficcional, que se vale de analogias com o real documentado ali para enriquecer 

sua narrativa. E talvez o faça até com mais força, uma vez que, o argumento ficcional já 

traz em seu bojo a mediação e suas faculdades de projeção e identificação:  

O jornalismo é visto assim como um dispositivo que arquiteta o 

acontecimento com e no discurso, assegurando sua identificação. Tal 

discurso, feito de sentido compartilhado – algo que se mostra e que se 

vê – e poroso à experiência coletiva social, organiza esta “refletindo e 

integrando num todo, os fragmentos dispersos com que é tecida a 

trama do presente” (RODRIGUES, 1994, p.107). 

              Talvez seja válido pensar: assim como a composição textual da notícia 

engendra o tempo dos acontecimentos e produz o sentido de atualidade – “ela faz 

atualidade articulando as dimensões de passado, presente e futuro, condensando um 

triplo presente”
4
, a construção da narrativa de ficção televisual, no caso de Os dias, 

também atualiza, e com impressionante acuidade, as dimensões de 

passado/presente/futuro, igualmente evidenciando um triplo presente. E aqui achamos 

oportuno lembrar Walter Benjamin: “Entre as narrativas escritas, as melhores são as que 

menos se distinguem das histórias reais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” 

(BENJAMIM, p. 198) 

              Seguindo nessa linha de raciocínio, acreditamos que o enredo da supersérie 

engendra essa dimensão articuladora de passado/presente/futuro, costurando a narrativa 

com um viés jornalístico que define um tempo, forjando a percepção de um ritmo 

cronológico e promovendo esse novo olhar sobre o passado num presente que dialoga 

com o contexto político atual e convoca para uma perspectiva de futuro que tem fortes 

raízes com o desenrolar sequencial através do tempo – aqui podemos evocar o ‘caso do 

homem da mala’ (deputado Rodrigo Rocha Loures), repetido à exaustão pela TV Globo 

(a emissora que assina a realização de Os dias) e permitindo ao espectador mais atento 

fazer imediata analogia com acontecimentos que a teledramaturgia destaca e 

potencializa pela força da inserção na narrativa ficcional – casos semelhantes 

aconteceram, por exemplo, com Vale Tudo e Anos Rebeldes. Ao narrar, o jornalista, 

                                                           
4
 Ver Temporalidade e produção do acontecimento jornalístico, de Elton Antunes. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/1997/1325 Acesso em 30 jun 2017. 
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como condição de compreensão, implica o acontecimento numa referência à sua própria 

história, o “presente das coisas passadas”. Já o “fato mesmo”, aquele posto como 

diferido dessa história, se constitui no “presente das coisas presentes”. O “presente das 

coisas futuras” é a própria expectativa do desenrolar-se, de sequência, posta pelo 

acontecimento. Afinal, Muniz Sodré já nos disse:   

todo e qualquer fato tornado acontecimento pelo jornalismo implica 

uma pontuação rítmica, pouco importando se o acontecimento se deu 

no passado ou no presente contínuo (SODRÉ, 2005, p.8). 

 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

             Sabemos o quanto a música tem uma força poderosa no imaginário coletivo. E a 

seleção de músicas em Os dias foi pensada com forte sentido de pertença, ajudando a 

construir com inegável potencial emotivo e tom de denúncia a poderosa narrativa 

teledramatúrgica para aqueles tempos sombrios que a ditadura instalou no Brasil. 

             Naqueles deploráveis anos de chumbo, a música funcionou como principal 

recurso de diálogo do povo frente ao massacre repressivo estabelecido. Na edição 

histórica da Folha de São Paulo, há o registro sobre o impacto causado pela 

popularidade dos festivais de música. Foram eles o estopim que levou o então General 

Costa e Silva a decretar o Ato Inconstitucional 5. E foi esse ato que fez eclodir toda 

sorte de malefícios, violências e desconstruções humanas contra brasileiros e sua 

produção cultural. Em meio à ostensiva e indormida repressão, a música era uma 

possibilidade de catarse e denúncia, o que a supersérie evidencia com notável potência. 

                As músicas em Os dias colaboram intensamente para construir um mosaico 

emocional cheio de simbologias, que arrefecem o poder da trama e potencializam as 

significações possíveis. No período que a supersérie aborda, anos 70-80, músicas 

viraram autênticos hinos em favor da liberdade. A canção de Geraldo Vandré - Pra não 

dizer que não falei de flores-, que tirou segundo lugar no Festival Internacional da 

Canção, em 1968, destaca-se por versos que anunciam a possibilidade de o povo tomar 

as rédeas de sua história: “ ... esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”. Aquela voz ganhou uma força exponencial no país expressando um convite 

claro ao engajamento, à luta. Nessa mesma época, Chico Buarque de Holanda, 

compositor emblemático na defesa da democracia, valia-se da riqueza de metáforas para 
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burlar a censura e externar um grito de alerta ao mundo, em parceria notável com 

Gilberto Gil:  

Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta. 

Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra 

realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta. (BUARQUE 

e GIL, 1978)  

              A inclusão dessas e de outras músicas de intenso simbolismo para a história 

política brasileira – Deus lhe pague, Sociedade alternativa, O bêbado e a equilibrista, 

Como nossos pais, Feito Gente, Flores Astrais, Sangue Latino, entre outras mais 

românticas, de Roberto Carlos, Fábio Júnior e Cazuza - na trilha de Os dias reveste-se 

de mais um trunfo de relevante significação operado pela narrativa da supersérie, 

indicando a clara intenção de seus criadores (autores e diretores) de denunciar um 

período da vida nacional que é melhor ficar bem claro na parede da nossa memória para 

que nunca mais se repita, para que jamais se olvide. 

            Essas músicas são símbolos de um tempo sombrio da vida brasileira, e 

expressam a cultura e a consciência histórica daquele tempo de horror para a liberdade. 

Naqueles deploráveis anos de chumbo, as canções funcionavam como principal 

expressão popular frente à repressão insana, por isso os festivais de música tornaram-se 

lendários e sua popularidade serviu de estopim para que o então General Costa e Silva 

decretasse o Ato Inconstitucional 5. Esse ato fez eclodir toda sorte de malefícios, 

violências e desconstruções humanas contra brasileiros e sua produção cultural. Em 

meio à ostensiva e indormida repressão, a música funcionava como catarse e denúncia.               

Em Os dias, essa combinação de tempo, história, personagens e ação 

evidencia-se em eloquente simetria com a narrativa histórica construída pelo jornalismo, 

tornando-a uma obra que insere-se fortemente na construção de nossa memória sobre a 

ditadura que imperou no país por 20 anos. 

No olho do furacão: DIRETAS JÁ ! 

             Panorâmica sobre a orla carioca. Meados dos anos 70. Começa o capítulo. Vê-

se IMPRENSA LIVRE em letras garrafais na vidraça de um prédio, logo em seguida 

estourada... Um militar aparece dizendo: “Ato público está proibido: não aceitamos 

passeata nem comício”. A violência invade as ruas do centro do Rio; foco no cineasta 

Glauber Rocha que diz: “A loucura, meus amigos, a loucura da violência”. Na 
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sequência, mais cenas de violência: policiais montados em cavalos irrompem contra as 

pessoas na rua, estudantes são vítimas de agressões e bombas estouram; o general 

Médici passa a faixa para o general Geisel. Era 1974. Na Nigéria, estavam Renato e 

Rimena em missão solidária. Em Miami, Victor e Alice formam uma família feliz (?) 

com os filhos num belo apartamento de classe alta. Corte para uma menina negra: olhar 

carente, com um buquê de flores, ela olha o médico como quem agradece com ternura, e 

uma tristeza funda assoma naquele rosto tão puro e ainda imune às maldades do mundo. 

            Estas são as primeiras imagens do capítulo de Os dias exibido na quinta-feira, 

25 de maio. Há uma espécie de matelassê imagético riquíssimo em detalhes, que vão se 

unindo num crescendo a formar um conjunto eloquente de significação, captados por 

uma câmara operada com intensidade latente, reforçada por uma edição primorosa. 

Imagens históricas, nunca antes exibidas na teleficção, tomam conta da tela em linha 

simétrica com imagens ficcionais: um general declara que estão proibidas manifestações 

e protestos populares nas ruas. Glauber Rocha aparece bradando contra a ditadura, 

imagens da repressão passam em ritmo veloz e o Cálice de Chico e Milton emoldura 

uma narrativa teledramatúrgica de forte acento político, que tem o período mais duro da 

vida brasileira como ambiente.      

                Aqui achamos oportuno recorrer à teorização de Charaudeau a respeito das 

estratégias de encenação da informação, ou seja, a maneira como o acontecimento é 

relatado, comentado ou provocado: 

 

Para que um acontecimento possa ser percebido, é necessário que se 

produza uma modificação no estado de mundo fenomenal, geradora de 

um estado de desequilíbrio, que essa modificação seja percebida por 

sujeitos (ou que estes julguem que houve modificação) num efeito de 

‘saliência’, e que essa percepção se inscreva numa rede coerente de 

significações sociais por um efeito de ‘pregnância’. 

(CHARAUDEAU, 2006, p.99) 
 

                         Restauramos a continuidade através da ligação do acontecimento a um 

contexto no qual ele se integra de maneira coerente e acaba por surgir como previsível. 

 

Em suma, é preciso que o acontecimento tenha lugar, que ele se 

manifeste na sua descontinuidade e que tenha sido identificado de 

acordo com uma certa descrição e em função de um contexto de 

sentido, para que se lhe possa associar um passado e um futuro assim 

como uma explicação causal. Que emergem graças ao acontecimento. 

E que são da ordem da representação, ou melhor, da imaginação. 

(QUÉRÉ, 2005, p.05) 
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Considerações finais 

              A realização de Os dias eram assim oportuniza a recolocação da política como 

cerne da teledramaturgia. Com a força simbólica da supersérie, evidenciada ao longo 

desta análise, parece-nos haver por parte de seus autores (roteiristas e diretores) uma 

sugestão óbvia quanto à imanência de uma situação-limite no Brasil no tocante à 

configuração ética e social: a de que aqui as coisas dão voltas e voltas, porém, não 

mudam. Ou por outra, travestem-se de mudanças mas no fundo continuam as mesmas, 

com atores veteranos usando “velhas roupas coloridas”. Ontem como hoje, parece haver 

na esfera da classe dominante (política e/ou econômica) uma determinação em alçar 

posições de maior prestígio social a qualquer custo, sem levar em conta os meios para 

se atingir os almejados patamares, munidos de objetivos espúrios e por meios ilícitos, 

gerando um movimento de idas e vindas no qual a corrupção subjaz num ad infinitum 

que assola o país há décadas. Nessa ambiência tão corrente no país, as indagações via 

teleficção são várias: teria a telenovela, com sua capacidade de prospectar sentidos e 

fomentar analogias, o poder de instigar o público a fazer ilações e criar simetrias com o 

real engendrado diariamente pela narrativa jornalística ? Quais seriam as interpretações 

possíveis ao se defrontar ficção e realidade quando essa comparação é capaz de 

evidenciar estreitas similaridades entre a narrativa teledramatúrgica e a narrativa 

jornalística ? É possível que o público construa uma narrativa que mescle ficção e 

realidade para tentar entender as convergências que assomam diante de uma obra com o 

forte cunho político, embasado no real, que Os dias testemunha ? A forte similaridade 

entre o passado que a série reaviva e o contexto político atual, com fatos que insistem 

em destruir a esperança de ética nos esquadrões do poder, poderia servir de farol a 

iluminar cenários sociopolítico-culturais futuros ?  A narrativa de Os dias traz o que de 

novo na abordagem teledramatúrgica da pauta política brasileira ? Por que podemos 

definir a narrativa de Os dias como importante marco divisor da teledramaturgia na 

abordagem da ditadura no Brasil ?  

            Deixemos que o tempo e a capacidade interpretativa de cada um respondam a 

essas questões que tanto nos mobilizam ao assistir à supersérie Os dias eram assim. 
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