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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como o objetivo analisar as construções discursivas do quadro “Era 

Uma Vez No Quintal”, que integra o programa “Quintal da Cultura”, da TV Cultura. 

Ela busca responder à seguinte questão: de que maneira o “Era Uma Vez No Quintal” 

dialoga com os temas sociais e políticos da atualidade? A pesquisa será realizada por 

meio da análise discursiva, tendo como base autores como Michel Foucault (1996) e 

José Luiz Fiorin (2005). 
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Introdução 

 

Programas televisivos destinados ao público infantil são produções audiovisuais 

normalmente transmitidas durante as manhãs e tardes, ou por vezes no começo da noite 

(estas últimas destinadas a crianças que frequentam a escola no período vespertino). O 

propósito de tais programas é, em primeiro lugar, o entretenimento, embora existam 

aqueles com conteúdo educativo. 

Segundo Claudio Márcio Magalhaes (2007), o programa educativo deve ser aquele 

capaz de divertir, de envolver o telespectador em geral (e a criança em particular) de 

uma maneira mais complexa, prazerosa, despertando-lhe os sentidos em conjunto com a 

reflexão, agregando informações ao seu cotidiano, reforçando conhecimentos 

aprendidos na educação formal, produzindo experiências interdisciplinares e 

extemporâneas. Tudo isso deve contribuir para a sua formação pessoal, tanto 
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educacional quanto social, sintonizando o indivíduo com a malha social em que está 

inserido. 

Magalhães (2007) destaca que, nos anos 50, o Brasil já colocou seu primeiro 

programa infantil televisivo no ar. Com origem na rádio Difusora AM, o “Clube do 

Papai Noel” (TV Tupi) tinha como atração crianças que demonstravam seus dotes 

artísticos. O “Circo do Arrelia” (TV Paulista/ TV Record) foi transmitido entre 1951 e 

1974, nas quartas-feiras à noite e nas tardes de domingo, apresentado pelo palhaço 

Arrelia e seu sobrinho Pimentinha; como atração, apresentava esquetes engraçadas e 

jogos, além de desenhos animados. De 1953 a 1978 foi exibido “Pullman Junior” (TV 

Record), programa que levava o nome das Indústrias Pullman. Manteve-se no ar por 16 

anos e recebia caravanas de estudantes de diversas escolas, públicas e privadas. O 

programa exibia desenhos animados e também atividades educativas, que compunham a 

atração principal: um contador de história ilustrava as imagens verbais, desenhando tudo 

o que contava às crianças. De 1955 a 1976 foi exibido “Clube do Guri” (TV Tupi), um 

programa que teve origem no rádio, com o nome de Gurilândia, e permaneceu no ar por 

21 anos. Este programa tinha como foco mostrar crianças talentosas cantando, 

declamando poesia, tocando instrumentos musicais e representando. 

Neste gênero de programação, a TV Cultura se destacou historicamente por propor 

formatos ousados, de profundo caráter educativo. Segundo Giudice (2007, p,8) “o 

programa “Vila Sésamo” foi ao ar em 1972 pela TV Cultura e pela TV Globo, e tinha 

uma história diferente para cada episódio: cada história tinha um objetivo pedagógico 

específico, eram utilizadas muitas situações de estímulo ao raciocínio e à criatividade, o 

ritmo era bem acelerado, com o objetivo de não se perder a atenção da criança. Os 

conteúdos se dividiam em: noções elementares de números, adivinhações, sequências de 

histórias, cores, alfabeto, higiene pessoal, meio ambiente, memorização, jogos coletivos 

e principalmente o estímulo à imaginação da criança”. 

O “Sítio do Picapau Amarelo” foi um dos programas mais bem produzidos 

direcionados ao público infantil (MAGALHÃES, 2007), estreou em 1976 com o apoio 

do Centro Brasileiro de Televisão Educativa e com apoio financeiro do Ministério da 

Educação. No programa eram exibidos, em cada capítulo, histórias baseadas na 

literatura de Monteiro Lobato. 

O programa “Rá Tim Bum” tinha uma produção voltada para crianças que 

estivessem na fase da pré-alfabetização. Um programa inovador, com diversos quadros, 
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nos quais a criança aprendia brincando noções de higiene, ecologia, cidadania e, de 

forma divertida, tomava contato com as matérias de português e matemática. 

O programa “Quintal da Cultura”, veiculado pela TV Cultura desde 2011, é um 

programa didático, no qual atores adultos interpretam personagens fictícios crianças em 

esquetes educativas. Em cada uma delas, entram em contato com temas como música, 

contação de histórias, literatura, folclore, fábulas e muitos outros. Também faz parte do 

programa, em formato de minissérie, o quadro “Era Uma Vez No Quintal”, exibido 

ineditamente após a edição vespertina do programa – nele, os personagens vivem 

aventuras semanais e encontram uma infinidade de vilões, vilãs, princesas, 

personalidades históricas, personagens de literatura, do cotidiano, heróis mitológicos, 

criaturas folclóricas, extraterrestres, monstros e muito outros seres. Uma característica 

muito importante desse quadro é a inserção de problemas sociais contemporâneos 

atrelados à trama e às aventuras dos personagens. Aparecem em pauta, por exemplo, o 

questionamento do papel da mulher na sociedade, apresentado de uma maneira 

contextualizada para o público infantil.  

Considerando a importância dos programas infantis na formação de crianças e 

adolescentes e, neste contexto, o papel singular desempenhado pela TV Cultura, esta 

pesquisa analisa as construções discursivas do quadro “Era Uma Vez No Quintal”, que 

integra o programa “Quintal da Cultura”, no intuito de compreender de que maneira este 

quadro dialoga com os temas sociais e políticos da atualidade. 

 

A construção de sentidos em obras ficcionais 

 

Uma investigação sobre a construção de sentidos operada por programas infantis 

precisa ser criteriosa e teoricamente embasada, visto que se trata de um conteúdo 

sensível, voltado a um público cujo repertório sócio-cultural está ainda em formação. 

A análise discursiva de Fiorin (2005) propõe que a produção de sentido perpassa 

três níveis. O primeiro é chamado de nível profundo (ou fundamental), a partir do qual 

entende-se que o sentido se fundamenta numa diferença ou oposição, e para que possam 

ser apreendidos, os elementos opostos precisam ter algo em comum, como por exemplo 

“masculinidade e feminilidade” – estes termos podem ser opostos pois ambos estão 

inseridos no campo “sexualidade”. Essas oposições se expressam por um valor positivo 

(eufórico) ou negativo (disfórico) que vai determinar a linha argumentativa do texto. 



4 

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

 

 

O segundo nível é o narrativo, onde um personagem assume a narração (seja o 

protagonista ou narrador onisciente), e possui quatro etapas. A primeira etapa é a 

manipulação, quando o personagem é manipulado por um terceiro a realizar uma ação, 

partir em busca de um objeto de valor (que pode ser o amor, a riqueza, o sucesso, entre 

muitos outros). Existem quatro tipos de manipulação: 

 

(a) Tentação: quando se propõe uma recompensa (com valor positivo) para que o 

manipulado faça algo. Exemplo: “Se você fizer todo o dever de casa, pode 

comer um doce”. 

(b) Intimidação: quando se é obrigado a agir sob ameaças. Exemplo: “Se você não 

se comportar, vai ficar de castigo”. 

(c) Sedução: o manipulador utiliza de forma positiva uma habilidade/conhecimento 

do manipulado para levá-lo a executar algo. Exemplo: “Deixei os ingredientes 

na pia, porque sei que você consegue fazer o bolo sozinho”. 

(d) Provocação: quando se leva alguém a agir questionando de forma negativa sua 

competência. Exemplo: “As contas estão na mesa, mas como você é distraído, 

sei que não vai lembrar que precisa pagá-las”. 

 

A segunda etapa do nível narrativo é a competência: o personagem manipulado 

precisa saber fazer algo (ser dotado de uma competência específica) para realizar a ação. 

A terceira etapa é a performance: o personagem realiza a ação, mudando de estado: se 

estava em disjunção com seu objeto de valor, colocar-se-à em conjunção com este 

objeto. E finalmente, há a sanção: o personagem passa por uma espécie de julgamento 

pelos demais personagens da trama e pode receber uma recompensa (quando o 

julgamento for positivo) ou uma punição (quando o julgamento for negativo) pela 

realização da ação. 

O terceiro nível é o discursivo, no qual as formas abstratas do nível narrativo são 

enriquecidas de termos que as fazem se apresentar mais concretas através de algum 

personagem da narrativa. Para isso, o enunciador utiliza projeções de tempo e espaço, 

emprego de temas e rege o discurso a partir de um “ponto de vista”, geralmente 

enfrentando algum conflito que transforma sua identidade ou opinião ao longo da 

narrativa. Nesse nível é importante identificar a quem o discurso está sendo direcionado 

e analisar a relação entre enunciador e enunciatário da história que conduz a trama. 
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Examinando as escolhas do sujeito da enunciação e as consequências obtidas ao 

final da trama, é possível chegar ao contexto social e a formação ideológica em que a 

trama se insere. 

 

Análise discursiva de “Uma aventura nos pampas” 

 

“Era Uma Vez No Quintal” é um quadro do programa infantil “Quintal da Cultura”, 

no qual os personagens Dorotéia e Ludovico vivem aventuras e encontram uma 

infinidade de vilões, vilãs, princesas, personalidades históricas, personagens de 

literatura, do cotidiano, heróis mitológicos, criaturas folclóricas, extraterrestres, 

monstros e muitos outros seres. Diante desses personagens, Dorotéia e Ludovico entram 

em uma aventura na qual desencadeiam-se conflitos, problemáticas e aprendizados. 

Para entender de que maneira as problemáticas sociais são inseridas neste quadro  

precisamos analisar seu percurso gerativo de sentido – o que só pode ser feito a partir da 

maneira como ele é enunciado (palavras, cores, figurino, músicas). Neste artigo, 

investigamos a série de cinco episódios intitulada “Uma aventura nos Pampas”, 

veiculado pela TV Cultura, com base na teoria de análise discursiva de Fiorin (2005). 

Cada episódio dura cerca de 30 minutos; a série foi apresentada de maneira sequencial, 

durante uma semana, indo ao ar de segunda a sexta-feira. 

A série “Uma aventura nos Pampas” começa com Doroteia e Ludovico ganhando 

brindes por completar um álbum de figurinhas. Ludovico ganha uma espada e Dorotéia 

ganha um livro de receitas; ela fica aborrecida e diz que preferia mil vezes uma espada 

igual a do irmão, para brincar de salvar o mundo. Dorotéia vai desabafar com Quelônio, 

a tartaruga sábia do Quintal, e ele conta a Doroteia sobre uma padeira chamada Brites 

de Almeida, que preparava pães e bolos e enfrentou sozinha um exército de soldados.  

Momentos depois, um gaúcho chamado Santão chega ao Quintal procurando a 

tartaruga Quelônio, alegando estar atrás de um poderoso livro chamado “Livro secreto 

dos heróis”. Trata-se de um livro que tem o poder de ressuscitar heróis que vivem na 

“Super Galáxia”. Santão precisa do livro para ressuscitar o herói gaúcho Blau Nunes. 

Santão conta a história de uma princesa chamada Teiniaguá, que fugiu da Espanha 

para o Brasil, mas acabou caindo nas garras do temido Anhangá-Pitã, o demônio 

vermelho da floresta. Ele transforma Teiniaguá em uma salamandra. Poucas vezes ela 

conseguia se transformar em sua forma humana. O gaúcho Santão se apaixona por ela, 
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mas são condenados a viver para sempre na floresta, a menos que eles vencessem os 

desafios do malvado Anhangá-Pitã. Santão precisa ressuscitar Blau Nunes porque ele 

venceu todos os desafios de Anhangá-Pitã no passado e busca um voluntário que lhe 

empreste o corpo. Ele escolhe Ludovico para isso. Doroteia questiona o motivo de ter 

escolhido Ludovico e supõe que seja por que Ludovico é um menino. 

Transformado em Blau Nunes, o herói senta no Quintal para tomar seu chimarrão e 

ri de Doroteia dizendo a ela que ela não entende nada de heroísmo. Doroteia fica irritada 

e questiona Blau sobre sua afirmação, perguntando se ele disse aquilo porque ela é 

menina. Brava, ela se retira do local. 

Doroteia decide salvar a princesa sozinha, mas acaba dando de cara com o malvado 

Anhangá-Pitã, que zomba de Doroteia e chama Santão de covarde por ter “enviado uma 

menininha” para enfrentá-lo. Doroteia fica irritada, e questiona Anhangá-Pitã sobre sua 

afirmação, perguntando a ele se ela não pode salvar a princesa apenas pelo fato dela ser 

uma menina, e parte para cima do demônio vermelho, mas acaba sendo transformada 

em uma chaleira por ele. 

Blau Nunes (no corpo de Ludovico) vai atrás de Anhangá-Pitã, que lança seus 

desafios. Ele perde os desafios, mas distrai Anhangá-Pitã e Santão consegue resgatar 

Teiniaguá (que está transformada em salamandra) e Doroteia (que está transformada em 

uma chaleira). Santão volta ao Quintal e consegue transformar Doroteia e a Teiniaguá 

em humanas novamente com uma dança e uma magia especial. Mas Anhangá-Pitã 

consegue chegar até o Quintal, transforma Blau Nunes em um ursinho de pelúcia, rapta 

a princesa novamente e transforma Santão em um abacaxi. Doroteia consegue fugir até 

a biblioteca do Quelônio, e ao perceber que tem a chance de ser a heroína, decide pegar 

o “Livro secreto dos heróis” e oferece seu corpo para trazer a heroína Brites de Almeida 

da “Super Galáxia” para salvar a princesa, Santão e Blau Nunes, encarnado no corpo de 

seu irmão Ludovico. 

Doroteia, transformada em Brites, vai atrás de Anhangá-Pitã para libertar seus 

amigos do feitiço e ele diz que só vai libertá-los se Brites vencer três desafios. Ela  

liberta Blau Nunes para que, trabalhando juntos, eles consigam vencer os desafios e 

salvar a princesa. 

Blau Nunes e Brites então voltam ao Quintal e num passe de mágica, Ludovico e 

Doroteia voltam a si. Quelônio conta tudo o que aconteceu para eles. Ao começar a 

história, Quelonio diz que tudo começou quando Doroteia resolveu ir sozinha salvar 
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Teiniaguá – nisso, Ludovico começa a brigar com a irmã Doroteia e ela começa a 

questionar o motivo por ele estar brigando com ela, perguntando se era por que ela era 

menina. Enquanto os dois continuavam discutindo, Quelonio diz que era bom quando 

tudo voltava ao normal no Quintal e o episódio acaba com um fade out dos irmãos 

discutindo entre si. 

Nota-se ao longo do episódio uma série de eventos que problematizam os papéis 

sociais ligados a “meninos” e “meninas”: os presentes recebidos no início do episódio 

(espada vs livro de receitas), as desaprovações dadas a Doroteia quando esta quer salvar 

o Quintal, entre outros. Uma análise mais detalhada, a partir dos pressupostos da 

semiótica discursiva pode ser empreendida desde o nível fundamental. Consideramos o 

par de opostos /liberdade vs restrição/, no qual a liberdade, euforizada, associa-se ao 

universo masculino: os meninos, com suas espadas, pode viver aventuras e salvar o 

mundo; às meninas, por sua vez, cabe a restrição: elas não podem ser heroínas, salvar 

pessoas em apuros, pois tudo é perigoso – resta-lhes a segurança da casa, dos livros de 

receitas e a resignação passiva concernente a seu papel disfórico. Este conflito pode ser 

representado pelo esquema abaixo: 

 

Ao analisar a personagem de Doroteia na trama, observa-se que ela ocupa o lugar de 

um personagem “passivo” que muito deseja ocupar o lugar do personagem “ativo” 

(herói), mas recebe uma série de desaprovações, dadas pelos demais personagens que 

ela encontra ao longo da história: 

 

 Santão, que prefere escolher Ludovico a Doroteia para virar o herói Blau Nunes; 

 Blau Nunes, que zomba de Doroteia e prefere ficar sentado tomando chimarrão, 

quando ela o convida para salvar a princesa, dizendo que ela não entende nada 

de heroísmo; 
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 Anhangá-Pitã, que chama Santão de “covarde” por achar que ele enviou uma 

menina para enfrentá-lo; 

 Ludovico, que briga com a irmã no final da trama quando descobre que ela foi 

sozinha enfrentar Anhangá-Pitã, argumentando que era perigoso para ela. 

 

No nível narrativo, convém observarmos a trajetória da pesonagem Doroteia. Ela 

começa o episódio em disjunção com o objeto de valor “liberdade”, que se manifesta no 

tão buscado heroísmo. É, então, manipulada por provocações: Santão, Blau Nunes, 

Anhangá-Pitã e Ludovico questionaram de forma negativa a sua competência para 

salvar a princesa. Doroteia, levada a agir para provar sua capacidade, encontra a 

oportunidade para ser a heroína quando Santão e Blau Nunes estavam transformados em 

objetos por Anhangá-Pitã, ou seja, somente ela poderia resgatar os demais personagens 

da trama e salvar o Quintal. 

Na fase de competência, Quelônio dá a Doroteia o “saber fazer” e o “poder fazer”: 

quando Doroteia vai até a biblioteca dele para contar que estava brava por ter recebido 

um livro de receitas de brinde, Quelônio conta a ela sobre a história da heroína Brites de 

Almeida e, posteriormente, quando Santão escolhe Ludovico para se transformar em 

Blau Nunes, Quelônio explica como o “Livro secreto dos heróis” deveria ser usado para 

trazer o herói de volta. Doroteia ouve e aprende tudo. 

Já na fase de performance, Doroteia, ao ver que seus amigos estão em perigo, decide 

sozinha pegar o “Livro secreto dos heróis” e, seguindo os passos que Quelônio 

explicou, consegue se transformar na heroína Brites de Almeida, arrisca-se contra 

Anhangá-Pitã, traz Blau Nunes novamente à forma humana e vence, com a ajuda dele, 

os desafios propostos. Ela coloca-se, assim, em conjunção com o objeto de valor 

“liberdade”, torna-se uma heroína cheia de atitude e muda seu estado na trama. 

A última fase é a sanção, percebe-se que, mesmo após seus atos heroicos, Doroteia 

recebe um julgamento negativo pelos demais personagens da trama: quando Doroteia e 

Ludovico voltam ao normal, devolvendo as almas dos super heróis à “Super Galáxia”, 

Ludovico briga com a irmã argumentando que ela não deveria ter feito tudo o que fez 

porque era perigoso, e Quelônio termina o episódio dizendo que “é bom quando tudo 

volta ao normal”. 

Entretanto, esta sanção negativa não invalida as problematizações levantadas pelo 

enunciador – e cabe aqui uma análise do nível discursivo do percurso gerativo de 
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sentido. É importante destacarmos que os sentidos de um texto são construídos em sua 

inter-relação com outros textos, outros enunciados, símbolos e códigos convenvionados 

em uma cultura. Assim, a construção de um contrato de comunicação entre enunciador e 

enunciatário depende da construção de um repertório comum, composto por figuras e 

temas capazes de promover a identificação do enunciatário com o texto enunciado. 

Fiorin (2005, p. 91) afirma que “os primeiros  [figuras] criam um efeito de realidade, 

pois constróem um simulacro de realidade, representando, dessa forma, o mundo; os 

segundos [temas] procuram explicar a realidade, classificam e ordenam a realidade 

significante, estabelecendo relações e dependências”. 

O quadro “Era Uma Vez No Quintal” parte de um espaço bastante comum em casas 

brasileiras – o quintal – para criar um universo fictício. É no quintal que se pode dar 

asas à imaginação, que a fantasia infantil tem lugar, que a criatividade pode ser 

exercitada por meio da literatura, dos jogos, das brincadeiras de imitação. Assim, o 

repertório de brincadeiras infantis geralmente encenadas nos quintais de casas de 

família é simbolizado, figurativizado, no cenário do programa. Além do quintal, muitas 

cenas se passam na biblioteca, onde a tartaruga Quelônio surge como adjuvante e dota 

os personagens de competências para a realização de tarefas, jogos e brincadeiras. 

Assim, o enunciador, dando voz a duas crianças, Ludovico e Doroteia, busca convencer 

seu enunciatário de que o quintal, a biblioteca e os arredores da casa são espaços 

lúdicos, desde que colocados a serviço da imaginação criativa. 

Uma vez assumida a condição de que tudo pode acontecer no quintal (e espaços 

conexos), o enunciatário pode aceitar a narrativa de ficção que daí provém. Mas, para 

que a imersão ocorra, há um gatilho: uma cena comum, na qual o enunciatário pode se 

reconhecer (algo que supostamente este já fez ou faria), serve de estopim para a trama e 

apresenta o tema a ser discutido. No caso dos episódios da série “Uma Aventura nos 

Pampas”, esta cena é a finalização do álbum de figurinhas, que rende prêmios às duas 

crianças. Aqui é apresentado o tema dos papéis sociais (masculino vs feminino), e 

também é o momento em que Doroteia recebe a primeira provocação: ela não pode 

ganhar uma espada e salvar o mundo porque é menina. 

O enunciador deixa nítida a insatisfação de Doroteia e, nas cenas seguintes, 

enquanto Ludovico brinca com sua espada, a menina se recolhe à biblioteca com um 

livro de receitas de pães e doces. Na biblioteca, Quelônio conta a história da padeira 
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Brites de Almeida, a lendária heroína portuguesa4. Ao negar a masculinidade como 

condição para o heroísmo, o enunciador leva seu enunciatário a questionar imposições 

de gênero manifestas por outros personagens. Vale destacar que dois heróis lendários 

serão incorporados pelos personagens e assumem, cada um à sua maneira, os discursos 

sociais ligados ao feminino e ao masculino:  

 

(a) Blau Nunes, o gaúcho que venceu os desafios de Anhangá-Pitã, assume o corpo 

de Ludovico; suas ações, de início, são atrapalhadas mas, ainda assim, 

funcionam como distração para o inimigo, seu heroísmo não é questionado. Com 

a ajuda de Brites de Almeida, passa a agir de maneira mais assertiva. Reiterando 

a oposição masculino/liberdadevs feminino/restrição, as cenas mostram como 

um menino pode tornar-se herói mesmo que não demonstre grandes 

competências. 

(b) Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota, assume o corpo de Doroteia; muito 

destemida e assertiva, precisa de ajuda para enfrentar seu inimigo porque falta-

lhe conhecimento sobre a cultura gaúcha. Conta, assim, com o apoio de Blau 

Nunes. Embora este personagem assuma o protagonismo e questione a oposição 

masculino/liberdade vs feminino/restrição, ele precisa comprovar suas 

competências (valentia, força etc.) a todo momento em suas falas e posturas5. 

 

Muito embora os personagens masculinos sejam maioria na trama (Ludovico, Blau 

Nunes, Santão, Quelônio e Anhangá-Pitã), os personagens femininos (Doroteia, Brites 

                                                
4. Após a morte de D. Fernando, rei de Portugal, a ordem sucessão ao trono recaía sobre sua filha D. 

Beatriz, casada com D. João de Castela – o que significava a anexação do Reino de Portugal pelo Reino 

de Castela. Nobres portugueses, descontentes, revoltaram-se contra este encaminhamento e aclamaram rei 
D. João, filho de D. Pedro I de Portugal. Para reaver a coroa, os exércitos de Castela invadiram Portugal 

entre os anos de 1383 a 1385, quando foram expulsos definitivamente na Batalha de Aljubarrota - o que 

garantiu a independência do reino português, a ascensão da Dinastia de Avis e abriu caminho para a Era 

dos Descobrimentos, período marcante da história lusitana (GOMES MARTINS, 2011). De acordo com 

os ditos populares, Brites de Almeida era exímia padeira da vila de Aljubarrota e lutou bravamente contra 

soldados castelhanos que esconderam-se em seus fornos durante a batalha (CARVALHO, 2013).  

5. Podemos tomar como exemplo o início do quarto episódio, quando Blau Nunes e Brites de Almeida 

precisam encontrar o tesouro do fantasma do índio Bororé: Blau Nunes diz: “[…] o problema é que eu 

tenho um pouquinho de medo de fantasmas. […] Vamos fugir!”; enquanto Brites segura o colega e 

afirma: “Calma lá, ô gaúcho! Precisamos ficar. […] Vamos embora só depois que pegarmos uma coisa [o 

tesouro]”. 
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de Almeida, Teiniaguá) nunca são mocinhas submissas. Até mesmo Teiniaguá, a 

princesa moura que todos querem salvar, é uma referência repleta de contradições6.  

A escolha de tais personagens, suas falas e posturas contradizem as restrições 

sociais impostas às mulheres, deixando transparecer para o enunciatário a ideia de que a 

mulher também é livre, pode viver aventuras e salvar o mundo, muito embora muitas 

pessoas duvidem dela. Assim, mesmo com a sanção negativa dada por Ludovico a 

Dorotéia no final da trama, os sentidos construídos pelo enunciado como um todo 

corroboram uma visão progressista do papel da mulher na sociedade. 

 

Considerações finais 

 

Foucault (1996) acredita que as palavras se relacionam de uma maneira complexa, 

seus sentidos são historicamente construídos e repletos de interpretações e relações de 

poder. A análise do discurso não desvenda um sentido único, ela mostra as pluralidades 

do sentido e suas relações com o contexto social no qual são enunciadas (1996, p. 70). 

A partir da análise desenvolvida, podemos verificar que os episódios da série “Uma 

aventura nos Pampas” são direcionados prioritariamente para o público feminino, em 

especial crianças que são alvo das imposições de gênero da sociedade. Os vídeos 

contextualizam as restrições impostas por uma sociedade machista (o descrédito dado a 

mulheres, o constante questionamento de suas competências para agirem em ambientes 

daqueles ligados ao lar e ao cuidado). Dessa forma, permite às meninas estabelecerem 

                                                
6. A lenda da Teiniaguá ou da “Salamanca do Jirau” foi registrada pela primeira vez em 1913, no livro 

“Lendas do Sul”, do autor regionalista João Simões Lopes Neto. Conta a história de um grupo de árabes 

(mouros) que teriam fugido para o Brasil quando caíram seus últimos redutos em terras espanholas, nas 

décadas finais do século XV. Como não eram cristão, os mouros eram considerados bruxos, enganadores 

ou sedutores, eram descritos como pessoas que faziam acordo com o Diabo e dignos de desconfiança. No 

início da colonização, os primeiros povoados na região que hoje forma o Rio Grande do Sul eram 

reduções de missionários jesuítas ligadas à coroa espanhola, conhecidos como Povos das Missões. A 

princesa moura teria vindo num navio disfarçada de velha, e chegando à região dos pampas ela e seus 

companheiros fizeram um acordo com Anhangá-Pitã, que a transformou em um animal com corpo de 

salamandra e cabeça de rubi. Anhangá-Pitã mostrou-lhe todas as riquezas escondidas desde os achados 
dos primeiros índios, até riquezas enterradas por fugitivos e aventureiros que desviavam ouro e pedras das 

coroas espanhola e portuguesa; depois a soltou para que a lenda se espalhasse e ela despertasse a cobiça 

entre os homens da região. Um dia a salamandra foi capturada por um sacristão da Missão de São Tomé 

(região que hoje faz parte da Argentina) e o seduziu, até que este se apaixonou por ela. O romance foi 

descoberto e o sacristão foi condenado à forca, mas a  Teiniaguá também estava apaixonada e o salvou – 

isso deixou Anhangá-Pitã muito bravo e então os dois ficaram presos numa gruta do outro lado do Rio 

Uruguai (território brasileiro), esperando que alguém cumprisse os desafios de Anhangá-Pitã e os 

libertasse para viverem seu romance. Esta é um mito de origem para os gaúchos. Uma das promessas de 

Teiniaguá ao sacristão é esta: “serás ligado ao meu flanco, para quando quebrado o encantamento, do 

sangue de nós ambos nascer uma nova gente, guapa e sábia, que nunca mais será vencida” (LOPES 

NETO, 2012, p. 33). 
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uma identificação com a personagem Doroteia e, a partir da rebeldia deste personagem, 

questionarem os padrões sociais ainda vigentes. 

Simone de Beauvoir já questionava, nos anos de 1960, “[...] que existam qualidades, 

valores, modos de vida especificamente femininos; seria admitir a existência de uma 

natureza feminina, quer dizer, aderir a um mito, inventado pelos homens para prender as 

mulheres na sua condição de oprimidas” (1980, p.34). Esse discurso de empoderamento 

feminino, que é a tônica do ativismo feminista desde, pelo menos, maio de 1968, é 

assumido pelo enunciador no protagonismo de Doroteia. Tal protagonismo consegue 

pautar o questionamento do papel feminino nos diferentes espaços da sociedade, na qual 

mulheres reivindicam seus direitos, e nota-se que o enunciador quer provocar esse 

pensamento e reflexão. Embora Doroteia tenha recebido uma sanção negativa na 

estrutura narrativa da trama, a série é bastante progressista de um ponto de vista 

discursivo, construindo sentidos de que as meninas podem e são totalmente capazes de 

serem as “heroínas” de suas próprias vidas, histórias ou brincadeiras, driblando as 

imposições de gênero, estando onde desejam, fazendo e sendo o que desejam. 
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