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Resumo 

Este artigo apresenta uma pesquisa de IC que realizou um estudo sobre a             

importância do espaço para a produção de sentidos na ficção televisiva, para a construção              

da verossimilhança da narrativa bem como para o desenvolvimento das ações e            

personagens e para a estruturação do cotidiano ficcional. Para tanto, foi feita uma revisão              

bibliográfica sobre o tema teledramaturgia brasileira (CAMPEDELLI, MOTTER,        

HAMBURGER, PALLOTTINI, JAKUBASZKO) e construção do espaço na ficção         

(COMPARATO, FIELD, McKEE, BAKHTIN, CARDOSO), além de uma pesquisa sobre          

espaço/cenário como objeto de comunicação e memória, por meio de um estudo da             

telenovela Roque Santeiro de Dias Gomes.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Gêneros Discursivos, Telenovela Brasileira, Bases       

cenográficas, Memória. 

Introdução 

A TV foi inaugurada no Brasil cinco anos após seu aparecimento em quase             

todo o mundo. Para chegar ao sucesso que obteve no país, seu processo de ampliação               

geográfica e difusão acompanhou o crescimento urbano sendo apenas em 1990 que o             

aparelho chegou a 71% de presença nos lares brasileiros (CAMPEDELLI, 1987;           

HAMBURGER, 2005). Hoje este aparelho está presente na sala - assim como em outros              

cômodos - de 97% da população brasileira (IBGE, 2015, p. 27). Objeto de estudo desde               

seu nascimento, a realidade televisual se instalou rapidamente fazendo parte do cotidiano            

social dos brasileiros. O próprio aparelho de TV e os produtos que eram exibidos foram               

acusados de ser o mal social por muitos teóricos da comunicação e o aparelho não foi,                

apenas, segundo Rolf B. Meyersohn acusada de ser aquilo que é per se: servidora de               

entretenimento (CAMPEDELLI, 1985).  

Na história da TV no Brasil, podemos destacar a importância da ficção            

televisiva na grade de programação, em termos de tempo de exibição e audiência, um dos               

produtos de maior sucesso, ocupando, atualmente, o terceiro lugar dentre os gêneros e             

horas mais transmitidos pela TV e permanece ainda como base da programação televisiva             

brasileira (LOPES e GÓMEZ, 2016, p.139). Esta constância se baseia numa história de             

mais de 50 anos de exibição desde a inauguração das primeiras obras ficcionais, elas              



faziam sucesso entre donas de casa e ao longo do tempo o seu público foi ampliado ao                 

crescer o alcance do aparelho. Desde então as obras ficcionais ocuparam um lugar de              

prestígio dentro das programações televisivas sendo um dos produtos mais consumidos           

entre os telespectadores. A produção de telenovelas em nosso país pode ser interpretada             

como uma grande indústria nacional; o Brasil permanece como um dos maiores            

exportadores do gênero no mundo e fica atrás apenas do México (LOPES e GÓMEZ, 2016,               

p.69), o fato atesta o sucesso do produto não só em ambiente nacional, mas também               

mundialmente. É por fazer parte da realidade de tantos cidadãos que estas obras             

genuinamente brasileiras devem ser estudadas. Empreender o estudo sobre telenovela nos           

ajuda a compreender a realidade sociocultural, as preocupações que perpassam a vida dos             

cidadãos, e nos ajuda também a entender a temporalidade vivida visto que a telenovela é,               

após uma história de mais de 50 anos, uma narrativa que reflete e refrata a realidade                

sociocultural brasileira e se presta como documento de época participando de quadros da             

memória coletiva da nação (MOTTER, 2000-2001; JAKUBASZKO, 2004).  

Tal produção tem seus fundamentos no melodrama mas busca em sua forma            

aberta e brasileira o compromisso com o social (MOTTER, 2000-2001), ela representa o             

real às vezes de forma tão realista que quase se funde com os acontecimentos ficcionais,               

ela pôde ser pensada como uma produção de representação da realidade, porém busca             

também cumprir um papel de lugar de memória coletiva: registra o presente enquanto             

ficção e se corporifica de forma documental, o vídeo gravado que se faz presente na casa                

de cada telespectador. Ao longo do tempo observamos, através das modificações técnicas            

e do cotidiano ficcional, o acompanhamento por parte da telenovela das transformações no             

cotidiano dos brasileiros, sendo possível traçar uma história de transformações sociais por            

meio da telenovela (MOTTER, 2000-2001).  

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi o de estudar o gênero telenovela, conhecer             

seus padrões de composição de cenários e espaços, observando aqueles que garantem a             

identificação com o público receptor e fortalecem os vínculos da ficção televisiva com a              

audiência e cotidiano dos brasileiros. Além disso, a análise do entorno cenográfico típico do              

gênero ficção televisiva seriada de longa duração, busca observar de que forma ele atesta              



a construção da verossimilhança da narrativa, sua contribuição para o desenvolvimento           

das ações e personagens bem como para a estruturação de um cotidiano ficcional.  

Para cumprir este objetivo, a telenovela Roque Santeiro foi escolhida para           

estudo. Foram estudados todos os espaços em que as personagens circulam (MORAES,            

2017). Este artigo apresenta alguns dos resultados obtidos e que nos permitem            

compreender a importância da construção do espaço para a telenovela.  

Procedimentos metodológicos 

Para observar e analisar a importância do espaço em Roque Santeiro,           

cumprimos algumas etapas e procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica,        

clipping e levantamento de dados sobre a telenovela e seu contexto de produção,             

observação e decupagem de capítulos-chave, realização de entrevistas semiestruturadas         

com espectadores. Por fim, realizou-se a organização e análise dos dados. 

Foi necessária uma revisão bibliográfica para compreender a telenovela como objeto de            

estudo CAMPEDELLI (1985); HAMBURGER (2005); JAKUBASZKO (2004); MOTTER        

(2000-2001; 2003); PALLOTTINI (1998).  

Também foram lidos autores que trabalham com leitura semiótica e estudo de bases             

cenográficas, bem como sobre relações entre comunicação e memória CARDOSO (2009);           

COMPARATO (2000); FIELD (2001); JAKUBASZKO e SOLER (2008); BRAIT (2008);          

GASTAL (2006); MOTTER (2000-2001; 2003); PERAZZO (2015).  

Desenvolvimento: o entendimento do contexto de produção de Roque Santeiro 

Depois da bibliografia estudada foi possível observar através de um clipping a            

repercussão da tão aclamada Roque Santeiro: a novela que teve maior pontos de             

audiência da história da TV conta as miscelâneas do país, a produção marca a abertura               

política demonstrando as mazelas e os fantasmas que a política brasileira carrega desde o              

Brasil Colônia, o momento não se fazia mais oportuno, quando a cúpula global soube do               

decreto do fim da ditadura foi decidido que Roque Santeiro significava, simbolicamente, um             

“novo tempo”, tempo de recuperação da opressão vivida, abertura da economia, e            

principalmente sem mais o departamento da censura. “Uma ficcionalização da realidade e            

uma realização da ficção” (PALLOTTINI, 1998 p. 67) é disso que se trata a telenovela, e,                

este objetivo era cumprido entre todas as esferas da produção de Roque Santeiro, desde              



os diálogos, as situações, as relações entre personagens e papéis sociais, e como atestam              

os dados coletados, o entorno cenográfico. Em entrevista que realizamos com           

espectadores, Eduardo Grossi, Mestre e professor universitário, que historiou a campanha           

política presidencial de Jânio Quadros em seu mestrado, pudemos ter uma consideração            

mais específica quanto ao momento político vivido e o que significava a novela para o               

público. Em 1985, com a oficialização do regime democrático a população vivia um             

sentimento de esperança, porém o Brasil ainda carregava seus velhos fantasmas da            

política e o que Dias Gomes traz através da novela é essa verdade.  

O que acontecia ali era o momento de transição que a ditadura            
acabava e começaria um novo momento político, então todo mundo          
tinha muita esperança de que o Brasil seria um país diferente, mais            
democrático, com mais liberdade, em que as pessoas e o povo           
poderiam participar mais e isso eu acho que até enquanto nação           
assim... trazia uma ideia mais forte de acreditar no sentido da           
política, e a novela vem debater essas coisas! O que o autor Dias             
Gomes vem fazer, ele vem dizer: ‘Opa, calma aí se vocês estão            
esperando que é o momento em que as coisas vão mudar           
radicalmente olha como é o país, olha como essa relação do Brasil            
com o passado’, com as elites políticas principalmente que         
comandam porque a novela vai debater isso, não é?! (...). (Eduardo           
Grossi em entrevista. MORAES, 2017, Anexos, p. 66) 

Por meio de buscas com palavras-chave com o nome da telenovela e dos             

personagens, fomos encontrando as informações que circulam no senso comum sobre           

Roque Santeiro. Observa-se que nas seções do Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São               

Paulo, na revista Veja e sites especializados a novela sempre foi mencionada. No acervo              

da Folha de São Paulo encontramos 43 páginas de 1985 até 2017. A revista VEJA na                

edição do dia 02 de outubro de 1985 traz uma matéria importante que conta detalhes mais                

reveladores da novela, atestando seus diálogos com a realidade do espectador e do             

momento histórico no país. Nos anos da exibição da novela as matérias eram mais              

minuciosas e apresentavam detalhes de produção falando sobre o histórico da novela e             

seus aspectos mais importantes.  

Com a coleta do clipping, dados e bibliografia estudada pudemos assistir a            

obra com um olhar mais fundamentado sobre os locais que pretensamente representavam,            

às vezes até simbolicamente. Além disso, como já mencionado, fez parte desta            

investigação a realização de entrevistas com telespectadores comuns e especializados que           

pudessem colaborar para a formação do olhar da pesquisadora, mais do que avaliar a              



recepção da telenovela, gerando entendimento sobre o contexto histórico, conferindo as           

informações coletadas na fundamentação teórica e no levantamento dos dados na ficção.            

Dessa forma foi possível tomar contato com métodos de leitura e análise da ficção              

televisiva, passando pela observação do produto, do contexto histórico, das repercussões           

na mídia e pela sondagem da memória da novela junto a espectadores. 

Resultados: a observação da construção do espaço em Roque Santeiro 

O entorno cenográfico é um conjunto de elementos que ajuda a compor a             

base de estruturação do cotidiano ficcional. Observam-se os personagens em seus           

hábitos, rotinas signos que os compõem, preferências e vontades como uma forma de             

defini-los, dotando-os de verossimilhança (MOTTER, 2001). Desta mesma forma podemos          

classificar o campo não ficcional se observarmos em nossa teia de relações as             

similaridades entre os gostos pessoais e personalidade do indivíduo através de suas            

escolhas, consumo de vida, rotinas e também ambientes em que circulam. Se a telenovela              

é uma obra que reflete e refrata a realidade sociocultural brasileira (MOTTER, 2001) e, por               

estar baseada na representação da realidade, o roteirista e diretor buscam aproximar ao             

máximo a vida ficcional do personagem à do telespectador, isso quer dizer que toda sua               

vida cotidiana será representada pelas ações em interação com o meio e, o mais              

importante, por meio de signos que o receptor reconhece e se identifica, assim, os              

elementos do entorno se configuram como verossímeis porque o telespectador os identifica            

em sua rotina – como os horários de café, almoço e jantar por exemplo. Para tanto, a                 

telenovela faz uso de aparatos técnicos e tecnológicos para reafirmar aqueles signos            

representados como realidade de fato. 

Como aplicação podemos colocar em análise neste artigo a rotina do prefeito            

da cidade fictícia de Asa Branca. O personagem era caracterizado como cômico por conta              

das pressões que recebia da ala conservadora, empresarial e por conta da disputa de              

poder entre ele, que representava o poder público, e o personagem principal, Sinhozinho             

Malta (Lima Duarte) que representava o coronelismo no Brasil. A cotidianidade dos            

cidadãos de Asa Branca estava envolvida em uma série de histórias falsamente            

interpretadas, desde a história do santificado Roque, como os milagres registrados,           

passando por uma série de acontecimentos que representavam simbolicamente as ironias           

e armadilhas do próprio sistema político brasileiro. O personagem Florindo Abelha (Ary            



Fontoura) estabelecia uma cotidianidade que, se analisada detalhadamente, tende a          

caracterizar ainda mais a realidade política do país. Sua cotidianidade estava distribuída            

entre ser prefeito na cidade de Asa Branca, ser dono e fazer o trabalho administrativo do                

cabeleireiro ‘Salão Império’, e também lidar com as crises de fanatismo religioso da filha e               

esposa que interferiam de forma direta em suas decisões como prefeito, representando a             

ala conservadora da sociedade. Esta observação da cotidianidade desse personagem em           

específico, mostrada principalmente pelos locais que ele circula, demonstra que o prefeito            

acumula um cargo público e ao mesmo tempo mantém e é sócio de uma empresa privada,                

com a ocupação de administrar o local, ferindo o Artigo 28, Inciso II, da Constituição               

Federal. Além disso vale comentar a respeito de sua própria secretária: ele tem como              

funcionaria a própria filha que trabalha em seu gabinete na cidade configurando nepotismo             

direto , outra prática ilícita. Através, portanto, de observações do espaço e da cotidianidade             1

dos personagens podemos decupar elementos associados enfatizando maiores ligações         

com o próprio cotidiano do cidadão comum (JAKUBASZKO E SOLER, 2008).  

Além de representar a cotidianidade do cidadão através dos personagens, o           

espaço também localiza o telespectador e o personagem no espaço- tempo da ficção             

(CARDOSO, 2009) e fora dela. No caso de Roque Santeiro podemos estabelecer três             

espaço-temporalidades: (1) o espaço como localizador da história na trama indicando o            

tempo transcorrido da ficção – quando e onde a história se passa, (2) a temporalidade fora                

da trama, ou seja, a maneira como o tempo histórico deixa marcas no espaço ficcional,               

exprimindo identidades e símbolos da época de exibição da novela de forma a interligar a               

temporalidade vivida entre os cidadãos comuns e personagens da ficção (BAKHTIN, 2006),            

e (3) também a temporalidade metafórica, a qual a produção buscava construir através de              

alguns signos específicos para desenhar um perfil quase arquetípico para a Nação.  

O cenário da teledramaturgia deve agir como princípio da guia narrativa que            

se observa como convenções que auxiliam o entendimento da trama, a telenovela expõe o              

público a diversos locais (núcleos dramáticos diferentes) e, em curto espaço de tempo, o              

cenário deve situar o personagem e o telespectador no tempo e espaço (CARDOSO,             

1Podemos conceber o conceito de nepotismo como a prática pela qual um agente público usa de sua posição de                   
poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, sejam por vínculo da consanguinidade ou da                 
afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade administrativa. Disponível em           
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/setor-publico/nepotismo/perguntas-e-respostas#nepo1 
acessado em junho de 2017. 



2009). Como exemplo podemos citar as cenas em plano geral sobre alguma localidade             

indicando o período em que a história se passa - dia ou noite - e o próximo núcleo a ser                    

tratado; estas convenções técnicas representadas através da manipulação de imagens na           

ilha de edição ajudam a localizar o telespectador na história. O espaço também evidencia,              

como já mencionado, a temporalidade vivida pelo cidadão, não só retratava a situação             

política e cotidianidade que cidadão comum estava passando, mas também fazia alusões            

simples à realidade quando utilizava símbolos que o telespectador reconhecia e           

interpretava como real. A este fato nos apoiamos no conceito de cronotopo de Mikhail              

Bakhtin (2003); ele analisa as formas de tempo em diversos romances observando a             

construção entre cronotopo histórico (da própria narrativa) e real a partir de aspectos             

determinados acessíveis apenas em dadas condições históricas, em cada um deles há a             

progressão a partir de um pano de fundo temporal real, cumprindo diferentes graus de              

representação do tempo histórico, evidentemente, sempre atrelado ao espaço em que se            

dá a narrativa. Ainda que eles se manifestem em específicas formas composicionais para             

cada gênero, entre o cronotopo dos romances e a vida do leitor se formam o que o autor                  

denomina de “zonas de contato”: o ponto de encontro entre o espaço-tempo ficcional e o               

histórico, cujas marcas são passíveis de reconhecimento pelos interlocutores.  

Podemos observar, a partir do conceito de cronotopo de Bakhtin (2006), a            

temporalidade dos cidadãos comuns estabelecendo zonas de contato com a realidade do            

telespectador, e em Roque Santeiro reconhecemos os mais diversos, desde a literatura de             

cordel até a representação do folclore que além de serem reconhecidas pelos cidadãos             

demarcavam a obra como genuinamente brasileiras. Um muro de Asa Branca ostenta a             

pichação “Diretas Já” e ilustra o que estamos afirmando. Outra cena que podemos citar é a                

da a chegada da equipe de cinema a Asa Branca para filmar a história do herói Roque                 

Sanetiro. Roberto Mathias (Fábio Júnior) na Pousada do Sossego logo no primeiro            

capítulo, ao chegar em Asa Branca ele está se registrando na recepção com a personagem               

Matilde (Yoná Magalhães) e está vestido com um moletom escrito “USA for África”, este              

moletom faz referência a um projeto inaugurado em 1985, quando 45 artistas se juntaram              

para promover arrecadação de fundos para a erradicação da fome em diversos países da              

África. O compacto “We are The World” com a participação grandes artistas e estrelas              

como Michael Jackson e Steve Wonder. A iniciativa que partira de Michael Jackson             



acendeu uma luz também nos artistas latino americanos. Com o mesmo propósito fora             

lançado o grupo "Irmãos do Terceiro Mundo" que lançou a canção "Cantare, Cantaras" que              

vendeu LPs, rendeu videoclipe, camisetas e produtos promocionais. Os fundos          

arrecadados foram revertidos para a fome na América Latina. Dentre os 48 artistas             

envolvidos Roberto Carlos também estava presente . Além disso, o figurino do personagem            2

era caracterizado por jaquetas com ombreira, o corte de cabelo Mullet, que era referência              

na época e também o brinco em uma orelha que era utilizado entre as personalidades               

como o ator Lou Gossett Jr., referência na época. 

Como último tópico da localização do espaço-tempo que o entorno apresenta           

é a representação que interliga os espaços que os personagens viviam ao período colonial.              

A produção utilizou principalmente móveis e artigos de decoração da era colonial em             

alguns núcleos ditos ricos interligando o tempo vivido dentro da trama diretamente à época              

colonial; dentre eles os sofás em estilo provençal que encontramos nos núcleos de             

personagens com mais influência e riqueza na trama, os azulejos tipo Delft que             

compunham muitos espaços (MUNIZ, 2009) a mobília ao estilo nouveau riche da Viúva             

Porcina que envolviam peças ao estilo barroco e Luís XV, com misturas exageradas de              

cores e elementos (PECCININI, 2009); os mais diversos vestígios do estilo colonial foram             

encontrados no entorno. No caso da leitura da cotidianidade, a herança colonial também se              

expressa: por meio de Florindo Abelha (Ary Fontoura) evidencia-se a confusão entre            

setores público e privados, assim como os benefícios pessoais que os cargos públicos             

trazem aos indivíduos que os ocupam. A concessão de cargos foi a maneira que Portugal               

utilizou para garantir a vinda de membros da Corte ao Brasil, garantindo seu domínio e               

exploração das novas riquezas descobertas. Para aqueles que vinham ao Brasil, os cargos             

traziam além de certo status as vantagens financeiras. Nesse período a propina era uma              

prática não só tolerada como regulamentada por lei. A telenovela mostra as confusões             

entre espaços e bens públicos e privados.  

Ao ganhar um cargo público do rei, os beneficiários tornavam-se          
donos destes postos e, com o aval da Corte, os utilizavam para o             
favorecimento próprio, além de amigos e familiares. (...). Essas         

2 Os artistas latino-americanos não resistiram ao apelo tão nobre e ä proposta tão milionária. E esta semana                  
terminaram de gravar a canção 'Cantare, Cantaras' de Albert Hammond e Juan Carlos Calderón. (...) Entre eles                 
estavam os brasileiros Roberto Carlos, Simone, Gal Costa (...) e Sérgio Mendes" (Cf. “Estrelas Brilham por                
gente que morre de fome”, Folha Ilustrada, Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, p.37, 12 de abril de 1985.). 

 



práticas foram se difundido por todo o país durante os mais de três             
séculos do período colonial e, com a manutenção da mesma elite no            
poder depois da independência do país, em 1822, elas continuaram          
a encontrar um terreno fértil para prosperar. (Globo Educação, junho          
de 2017) 

Se os locais por onde as personagens circulam as definem e retratam,            

expressam personalidade e marcam a história pessoal, ao observar o prefeito em            

articulação com seus espaços, percebe-se que está vinculado principalmente a três lugares            

de Asa Branca: sua casa, a prefeitura e o Salão Império. Ser dono do salão, prefeito,                

marido e pai ocupa todo o seu tempo, mas todos se voltam a seu cargo, pois suas                 

conversas, angústias, pensamentos e preocupações estão principalmente interligados aos         

problemas da cidade ficcional. Observamos sua seriedade e posição também através dos            

símbolos do entorno cenográfico, os ambientes do prefeito são caracterizados por cores            

pastéis e escuras, porém, algo que nos chama a atenção é justamente o local que o                

prefeito trabalha no Salão Império: num espaço reservado fica a mesa de trabalho, como              

um escritório, com muitos papeis a mostrar o excesso de trabalho e o acúmulo de tarefas,                

entretanto, não há divisórias físicas que separam o escritório do ambiente dos funcionários             

e clientes. O local possui quantidade exagerada de quadros de antigos gestores e políticos,              

em fotos históricas: lá vemos os momentos e pessoas importantes para a cidade. São eles               

que fazem a demarcação, como uma fronteira, entre escritório e salão. Além da confusão              

entre público e privado, o espaço sem divisórias indica a proximidade do dono do salão               

com os funcionários, assim como, por extensão, do povo de Asa Branca. Os quadros nas               

paredes ainda demonstram algo sobre sua figura pública: ele é alguém que se importa com               

sua cidade e a leva - mesmo que através de imagens- por onde anda sua posição e                 

responsabilidade. 

Considerações finais 

A investigação de signos presentes na construção do entorno cenográfico nos           

ajuda a identificar mais a fundo a proposta de uma telenovela, pois, como qualquer outro               

aspecto técnico do gênero, a cenografia se desenvolveu para acompanhar as mudanças            

do meio televisual e social do qual ela faz parte. Desde a criação de um departamento                

especial para cuidar dos elementos visuais eles têm sido tratados com uma atenção maior              

de detalhes (CARDOSO, 2009). Constatou-se que é possível, através do espaço, localizar            

o personagem e telespectador na história, fora da história e no caso de Roque Santeiro,               



ainda em uma terceira temporalidade, buscou-se representar o Brasil ainda muito próximo            

da mentalidade e das práticas da época colonial. Podemos, ainda, ver o entorno manter              

uma relação de identidade com o personagem bem como podemos observar através do             

cotidiano ficcional dos personagens uma interação das pessoas com seus espaços. Uma            

investigação como esta pede um leitor ativo que consiga através de análises das cenas              

observar o espaço da telenovela como uma categoria cujos elementos semióticos,           

referências e alusões à realidade, trabalham para muito além da aparência de cenários,             

funcionando como parte essencial na produção de sentidos da ficção televisiva junto à             

audiência e à memória coletiva dos telespectadores brasileiros. 
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