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1. RESUMO 

Estudo da telenovela brasileira A vida da gente, transmitida pela Rede Globo 

entre 2011 e 2012, que tenta compreender de que forma o tempo do folhetim 

(narrativo e ficcional) influencia e molda as relações familiares dos personagens, 

tornando-se o elemento central da história.  

2. INTRODUÇÃO 

Na era da pós-modernidade1 vive-se em função do ágil, efêmero, 

momentâneo: o tempo dita o cotidiano do homem. O universo televisivo, por 

conseguinte, como mecanismo refletor da sociedade – mesmo que às vezes muito 

embaçado, é verdade - incorpora tais qualidades através de sua técnica: cortes 

rápidos e narrativas atreladas à ação. 

Assim, nos últimos anos as telenovelas têm adquirido, a lentos passos, novas 

tessituras estéticas e abordagem de temas. Tanto a menor quantidade de capítulos, 

quanto à montagem que carrega traços dos seriados – em que há menores elencos 

de personagens e maior aprofundamento em seus temas – corrobora tal afirmação.  

O horário das seis, mais especificamente, tem sido uma importante 

ferramenta de experimentação destas novas técnicas. As novelas deste horário 

foram, recentemente, as primeiras a gravar em qualidade de cinema e explorar as 

novas possibilidades de filmagem, direção e edição. Criaram-se novos significados 

para o termo audiovisual nas novelas desta faixa, pela relação som-imagem ser tão 

fortemente pensada.  

A novela A vida da gente, então, inserida neste contexto de experimentação, 

consegue se sobressair às demais. A produção eleva-se a um patamar poucas 

vezes alcançado nas telenovelas ao se valer da sensibilidade, contemplação da 

imagem, som, diálogos, e, principalmente, ao nos trazer uma análise profunda e 

sensível da vida e do tempo como entidades que movem as relações dos 

personagens.  Tentaremos, dessa forma, compreender de que forma o tempo da 

narrativa influencia na vida dos personagens, e, principalmente, quais fatores 

estéticos contribuem para gerar esta sensação. 

                                                 
1
 Referência ao conceito de pós-modernidade do sociólogo Zygmund Bauman (2001) 



3. OBJETIVOS 

- Analisar como a novela explora e questiona, em sua trama, temas como 

relações familiares e o tempo como construção da vida. 

- Destacar e analisar os elementos técnicos que contribuem para criar a 

sensação de que o tempo flui devagar 

- Ressaltar as relações mais fortes da trama para entender quais são as 

novas formas da família moderna nela propostas 

4. METODOLOGIA 

A Vida da gente é um produto audiovisual extenso, que contém 137 capítulos.  

Para a examinarmos, faremos uso dos capítulos disponíveis no site da emissora, 

além da audiência prévia da novela, quando ela foi exibida.  

Antes da análise da novela propriamente dita, buscaremos uma revisão 

bibliográfica que permita pensar a questão do tempo no desenrolar da narrativa. 

Autores como Benedito Nunes (1995) nos auxiliarão a discutir o que é o tempo, e 

qual sua relação com o objeto de estudo que escolhemos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O tempo detém forte presença na construção do roteiro, dentre outros fatores 

que ainda elencaremos, devido à ambientação da novela ser em Gramado-RS, uma 

cidade que foge do caos metropolitano de Rio de Janeiro e São Paulo, onde 

normalmente se passam as novelas atuais. A trama, centrada em diálogos longos e 

muito bem trabalhados, reforça a presença do tempo na história: é por meio destes 

que sentimos que os personagens vivem num ambiente paralelo, em que o tempo 

flui de forma mais lenta, comportando-se quase como um personagem. Esta é, aliás, 

uma característica que já foi muito presente no cinema, e que hoje encontra espaço 

apenas em algumas produções, menos preocupadas em estourar bilheterias.  

Os diálogos longos, com pausas entre as falas, aliados a uma bela trilha 

sonora, buscam levar o telespectador a uma experiência de extrema sensibilidade, 

em que os personagens compartilham os seus pensamentos e angústias, criando a 



sensação de um tempo psicológico, que corre vagarosamente. Nesse sentido, o 

tempo funciona para os personagens como um meio de aprendizado, em que podem 

refletir sobre a vida e relações familiares, isto é, há a construção do tempo como 

introspecção à vida. Isso traz para a narrativa uma vertente poética, em que 

felicidade e melancolia são quase uma simbiose: para apreciarmos a beleza de um, 

é necessária a coexistência do outro, assim como é “na vida da gente”.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A autora Lícia Manzo trabalha em seu texto com a força do equilíbrio na vida: 

Nenhum personagem está totalmente certo ou errado; Alegrias e tristezas caminham 

juntas; Laços familiares modernos se tecem de diversas formas, com diferentes 

pessoas e em distintos tempos e espaços, conforme os aprendizados que a vida nos 

propõe. Percebemos, desse modo, que a forma com que o texto é construído cria na 

narrativa uma maior proximidade entre os personagens, o que reverbera, 

paralelamente, no universo do espectador. Ou seja, nota-se que a ficcionalidade 

transcende o status da reprodução da realidade para se tornar um fiel espelho das 

relações humanas, pela forte conexão que se estabelece com o telespectador. 
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