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HAMLET 

Mudemo-nos de novo, amigos. 

 

HORÁCIO 

Dia e noite! 

Como tudo isto é assombrosamente estranho! 

 

HAMLET 

Pois dá-lhe o acolhimento que se dá a estranhos! 

Há mais coisas entre o Céu e a Terra, Horácio 

Do que jamais sonhou a sua vã filosofia! 

 

William Shakespeare (1564 – 1616) 

Hamlet (ato I, cena V) 
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RESUMO 

 

Esse trabalho final de graduação consiste em estudar a recepção da minissérie “Som e Fúria”, 

exibida na Rede Globo no mês de julho de 2009, de modo a entender as a audiência da 

minissérie e os elementos que ajudaram a defini-la. Para tal foram entrevistadas catorze 

pessoas que acompanharam a minissérie. Para isso, foi preciso entender o conceito de 

mediações: o conjunto de fatores que influenciam o entendimento e a maneira como um 

produto é consumido e interpretado por cada pessoa. Por exemplo, indivíduos de classes 

sociais, sexo, ocupação, escolaridade e idade diferentes vão ver o mesmo produto midiático 

de formas diferentes. Também foram considerados a origem dos estudos de recepção e a 

produção ficcional na televisão, focando na Rede Globo, e entendendo as diferenças entre as 

novelas das minisséries. Nas minisséries, a Rede Globo parece ousar mais, testar novas 

técnicas, cenários, linguagem, etc. A minissérie “Som e Fúria” traz uma linguagem mais 

próxima do teatro, com piadas referentes ao texto de William Shakespeare e o universo 

cênico. Devido a isso, as entrevistas objetivaram entender as mediações que possivelmente 

atuaram no consumo da minissérie, como: a bagagem cultural de cada entrevistado, 

conhecimento do dramaturgo referido, da linguagem teatral, ligação com a literatura, 

consumo midiático (contato com o cinema e a televisão, se possui canal por assinatura, por 

exemplo), horários livres para o lazer, etc, e assim entender por que a minissérie não foi 

recebida como o esperado pela emissora. 

 

Palavras-chave: recepção; mediações; audiência; Som e Fúria; Rede Globo; minissérie; 

William Shakespeare. 

 

 

ABSTRACT 

 

This graduation final work consists of studying the reception of the miniseries “Som e Furia”, 

presented by Rede Globo in July of 2009, to understand the audience and the elements that 

helped to define it. For this goal fourteen people who watched the miniseries were 

interviewed. For this was needed to understand the concept of mediation: the series of facts 

that influence the understanding the way the product is consumed and interpreted for each 

person. For example, individuals of different social classes, sex, occupation, scholarity and 

age will read the same media product in different ways. It was also considered the origin of 

the reception studies and the ficcional produccion in television, focusing in Rede Globo, and 

understanding the differences between soap operas and miniseries. In the miniseries, Rede 

Globo dares more, testing new techniques, settings, language, etc. The miniseries “Som e 

Furia” brings a language similar to the theaters, with William Shakespeare‟s text reference 

jokes and the scenical universe. Because of this, the interviews objectify to understand the 

mediations that possibly operated in the miniseries reading, like: cultural background of each 

interviewee, knowledge referring the mean playwright, the scenic language, relation with 

literature, media consume (relation with the cinema and televion, if he or she has cable 

channel, for example), leisure time, etc, and than understand why the miniseries was not 

welcome the way the television station wished to be. 

 

Key-words: reception; mediation; audience; Som e Furia; Rede Globo; miniseries; William 

Shakespeare. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa busca entender quais são as principais mediações que atuaram no processo 

cognitivo e de apropriação da minissérie Som e Fúria, exibida pela emissora Globo entre os 

dias 6 e 24 de julho de 2009. Trata-se de um estudo de recepção, que se caracteriza por tentar 

entender as mediações que atuaram na compreensão da minissérie. A pesquisa tem enfoque 

qualitativo, uma vez que possui um caráter descritivo e busca entender as causas pessoais e 

individuais e contextuais da apropriação da série pelos telespectadores.  

  A minissérie trouxe referências explícitas e implícitas sobre as obras de William 

Shakespeare, dentre outras referências específicas, como por exemplo a linguagem teatral de 

marcação, falas e direção de uma peça. Também fez piadas com personagens da vida real, 

como o ator Laurence Olivier e o diretor Gerald Thomas. 

   Por ser um universo diferente do que é costume ser transmitido pela Rede Globo, as 

mediações foram muito variadas e colaboraram para uma audiência considerada pela emissora 

como abaixo do esperado. 

  O problema de pesquisa é procurar entender quais foram as principais mediações que 

colaboraram ou dificultaram o entendimento, apreciação ou depreciação da minissérie, 

levando em consideração que a audiência nem sempre é sinal de qualidade. Como muitos 

afirmam, às vezes um programa considerado bom não dá audiência e um ruim, dá. Mas o que 

define um programa bom de um ruim é algo muito subjetivo.  

  Um programa que não exige nenhum esforço intelectual da platéia pode vir a dar mais 

audiência que um repleto de informações sócio-culturais. Mas isso depende de vários fatores, 

chamados de mediações, que farão com que o telespectador entenda, se identifique, não 

entenda, goste, não goste, acompanhe ou não.  

  Uma dessas mediações é, por exemplo, a relação entre o telespectador e o horário em 

que é apresentado o programa. À noite, que é considerado o horário nobre porque mais 

pessoas podem assistir tevê, é quando muitos estão no momento de descanso, em suas casas, 

depois de um dia cansativo de trabalho. Como no dia seguinte terão que recomeçar a rotina 

pesada e cansativa – pesquisas afirmam que o Brasil tem um alto número de pessoas 

trabalhando em áreas que não lhes agrada – os telespectadores não vão se agradar de um 

programa que exija mais esforço dele. Por isso, os programas mais voltados ao “besterol” 

podem fazer mais sucesso do que os com conteúdos mais sérios.  

 Um programa com piadas refinadas, ironia fina, e que ainda é profundamente baseado 

em Shakespeare, é de se estranhar que tenha conseguido um espaço na programação da Rede 
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Globo – já que esse tipo de programa não costuma ser produzido pela emissora em questão. 

Som e Fúria tem o enredo inspirado na série canadense Slings and Arrows, também 

abordando Shakespeare em suas quatro temporadas. A série foi um sucesso no Canadá e a 

caveira usada na série, mais tarde utilizada para a encenação de Hamlet, foi cedida para os 

produtores brasileiros para a filmagem de Som e Fúria.    

   É importante saber como o público brasileiro reage diante a programação que lhes é 

oferecida, ainda mais quando se trata de uma minissérie, que é em muitos aspectos 

semelhante à telenovela, o gênero mais popular do Brasil. A série se diferencia da telenovela 

não só por ser mais curta, mas por mostrar uma história mais recortada, com menos 

personagens e uma linguagem diferente. Entender por que algumas delas fazem sucesso e 

outras não é importante para compreender um pouco mais sobre o perfil do público brasileiro.  

Os programas que mais fazem sucesso em um país podem dizer muito sobre seu povo, 

seu público. A minissérie Som e Fúria trouxe um contexto e uma linguagem diferente do 

costumeiro, como uma inovação, e por ser recente, é um bom material para ser estudado. 

  O objetivo geral da pesquisa foi descobrir quais as principais mediações que atuaram 

no processo de recepção da minissérie e com isso tentar entender quais foram os motivos 

pelos quais os telespectadores assistiram ou deixaram de assistir a minissérie, por que 

gostaram ou por que razões não gostaram, se entenderam, se acharam engraçado. 

  Entre os objetivos específicos então descobrir como pessoas de diferentes realidades 

sociais e que atuam em diferentes áreas de trabalho perceberam a minissérie; entender qual a 

ligação das pessoas de Santa Maria com o teatro, o cinema e a literatura estrangeira 

(principalmente com Shakespeare), a partir da recepção da minissérie e verificar como as 

pessoas ligadas ao teatro viram o teatro sendo retratado na minissérie. 

  O trabalho está dividido em quatro capítulos principais: um sobre os estudos de 

recepção e conceito de mediações; outro sobre a produção ficcional na tevê, englobando 

minisséries e telenovelas; o terceiro fala das minisséries Som e Fúria e Slings and Arrows e o 

último é sobre a análise das entrevistas e questionários. 

  O primeiro, sobre os estudos de recepção, fala como era visto o receptor das 

mensagens na época em que a televisão e o rádio eram novidades tecnológicas, quando 

começou a necessidade de se entender o receptor menos passivo, a origem desses estudos na 

América Latina, considerada pioneira no assunto. Nesse capítulo é explicado o que são as 

mediações, tão importantes quando se fala na recepção de um produto.  

  No segundo capítulo, é levantado um pequeno histórico de quando surgiram as 

telenovelas e como elas chegaram a ser o que são hoje. Também traz um pouco sobre 
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minissérie, com enfoque maior na emissora Rede Globo, que é a mais assistida no país e 

também é a emissora que produziu e veiculou a minissérie em questão. 

   O terceiro capítulo apresenta a minissérie Som e Fúria, seu contexto e suas 

características, e fala um pouco da série canadense Slings and Arrows, que foi a série que 

inspirou a produção de Som e Fúria. Ambas abordam um grupo teatral que representa apenas 

peças de Shakespeare. Por fim, fala um pouco do dramaturgo inglês, que inspirou a criação 

das séries. 

  O quarto capítulo vai focar nos questionários aplicados, na comparação dos dados e 

numa primeira impressão sobre as respostas. Depois é feita a análise das respostas dos 

entrevistados escolhidos a partir dos questionários, que assistiram a minissérie e se 

dispuseram a dar entrevistas a respeito. Foram feitas duas análises, uma individual, de cada 

um dos entrevistados, e uma comparando as respostas. 
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2 Estudos de Recepção 

 

“O passado é um prólogo” 

William Shakespeare 

A Tempestade (ato II, cena I) 

 

 

2.1 Da teoria aos estudos de recepção 

 

 A recepção foi, por muito tempo, ignorada. As primeiras teorias da comunicação 

passaram por diversas etapas desde 1920 até os dias de hoje. Para fazer um levantamento dos 

principais pensamentos, destaco a teoria da Agulha Hipodérmica. Essa teoria vê o emissor 

como alguém quase onipotente, que tem total poder sobre o consumidor. A audiência é vista 

como uma massa amorfa que reage como o esperado diante de uma mensagem – como se 

todas as pessoas fossem reagir da mesma maneira. 

Essa teoria foi criada em um período histórico em que o mundo se encontrava entre 

guerras, e os meios de comunicação em massa estavam começando a se propagar em larga 

escala. Uma das justificativas para esse fenômeno e a abordagem dessa teoria foi a própria 

novidade que eram os meios de comunicação em massa na época. E também por eles serem os 

veículos a levarem para o mundo as notícias trágicas que marcaram esse período. 

A sociedade da época, devido ao pequeno contato que tiveram com essa novidade 

tecnológica ainda não popularizada como hoje em dia, estava propensa a acreditar em tudo 

que lhes fosse transmitido. Não podiam comparar com muitos meios de comunicação e a 

variedade de fontes que possuímos hoje em dia, o que diminuía o espaço para 

questionamentos sobre a veracidade do que era transmitido, confirmando assim a 

funcionalidade da teoria da agulha hipodérmica. 

 

Não se pode esquecer que os meios de persuasão se constituíam num fenômeno 

novo, desconhecido pela sociedade da época. O público não possuía maiores 

informações sobre eles. Além disso, tais meios haviam surgido e eram utilizados 

num contexto que imperavam os regimes totalitários ou eram sociedades que se 

organizavam em torno da destruição das formas anteriores (GOMES; COGO, 1998, 

p.13). 

 

O modelo Lasswell surgiu dentro dessa teoria. Esse modelo propõe que o ato mais 

importante da comunicação está do lado do emissor, e os efeitos recaem apenas sobre o 

receptor. Assim, o emissor é visto como ativo e o receptor, passivo. Nesse caso, a 
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comunicação é feita como algo intencional que pretende causar um efeito definido 

previamente, ou seja, visa uma manipulação do público. Segundo a teoria de Lasswell, em 

relação ao pós-guerra, a derrota alemã foi causada, também, pelas propagandas dos Aliados. 

Mattelart explica que “a audiência é visada como um alvo amorfo que obedece cegamente ao 

esquema de estímulo-resposta” (MATTELART, 2004, p. 37). 

Outra vertente teórica defende que o público consumidor é dividido entre os que têm a 

informação para tomar decisões e a imensa maioria da população, para a qual se dirigem os 

meios de comunicação. Com isso, entendia-se que os programas de tevê passavam uma 

mensagem de que o receptor não precisaria se preocupar com nada. Martín-Barbero escreve 

sobre a idéia que era feita em relação aos consumidores pelos canais de tevê, a idéia de 

controle do receptor pelo emissor e a manipulação das reações. 

 

(...) divirtam-se, distraiam-se, descarreguem a frustração que significa levantar cedo, 

passar horas num automóvel, trabalhar num lugar chato, num trabalho insignificante, 

num trabalho que não enriquece, ter de gastar mais de uma hora para voltar pra 

casa... Descansem. Distraiam-se. E os meios de comunicação trabalham 

fundamentalmente para essa imensa massa de gente cansada, estressada, enquanto o 

outro tipo de comunicação e informação vai por outro lado, para poder realmente 

dirigir, orientar essa sociedade para tomar decisões. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 

45) 

 

Outras teorias surgiram, modificando a maneira de entender o emissor e o receptor. 

Entre os anos 1940 e 1970, o receptor passou a ser visto, por alguns, não mais como um ser 

plenamente passivo. Com um estudo mais aprofundado dos efeitos das mídias no consumidor, 

foi criada a teria dos efeitos limitados, onde, como diz o nome, o poder do emissor passa a ser 

visto como restrito. Essa teoria se fundamenta na idéia de que o receptor pode reagir de 

diversas formas mediante a um texto – não só da maneira como o emissor planejou para que 

ele reagisse. 

O uso que o receptor faz do que consome através dos meios de comunicação é 

estudado na teoria dos usos e gratificações: as pessoas consomem produtos da indústria 

cultural se eles lhe trazem benefícios. Essa teoria consiste em entender não só a reação do 

receptor, mas compreendê-la, explicar o grau de satisfação do consumidor em relação a um 

material específico, como por exemplo um programa de televisão. Para isso, é preciso 

considerar o contexto em que o receptor está inserido, que definirá a maneira como a 

mensagem será interpretada: de forma única pelos indivíduo. Isso deixa de lado a visão 

unilateral da comunicação em massa. 
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Na teoria dos usos e gratificações, a pergunta a se fazer é o que o indivíduo faz com os 

meios de comunicação? Jacks e Escosteguy (2005) contam o trabalho de Herta Herzog, um 

dos pioneiros na década de 1940, que pesquisou sobre gratificações oferecidas pelo rádio. 

Verificaram que os ouvintes ouviam rádio mais do que para preencher o tempo, mas também 

como fonte de aconselhamento, apoio, de modelagem de seu papel na sociedade ou em casa, 

liberação de emoções, dentre outros. 

A teoria dos efeitos pode ser dividida entre efeitos fortes e efeitos fracos, de curto ou 

longo prazo, que mostra esses efeitos de forma direta e específica, ou então direta e difusa. 

Ela vê o receptor como alguém seletivo e ativo. “O efeito é conseqüência do estímulo 

comunicativo, e define-se em sua relação com opiniões e atitudes, incidindo, em razão disso, 

diretamente na conduta dos indivíduos” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 26). 

A televisão é o veículo de comunicação em massa que atinge o maior número de 

receptores dos mais diversos níveis culturais, sociais e econômicos. Por ter o apelo 

audiovisual, não exige que o telespectador seja alfabetizado e, ao contrário do rádio – que 

pode ser ouvido enquanto se executa outras tarefas – a tevê é pensada para ser assistida pelos 

telespectadores sentados em seus sofás com os olhos e ouvidos atentos. Mesmo assim, ainda 

há quem deixe a tevê ligada para fazer companhia, para ter um som dentro de casa, em um 

consultório ou restaurante. Mesmo sem o som, ainda se pode ver as imagens. Além disso, sua 

transmissão alcança o país inteiro – diferente dos jornais e rádios, que são produzidos em 

instâncias regionais. Por essas e por outras várias questões, a tevê é o veículo que mais 

influencia seus consumidores e por muitas vezes dita os assuntos do dia. Ela também é um 

dos meios de comunicação mais estudados quando se aborda o assunto “estudos de recepção”. 

A comunicação através da televisão é capaz de atuar no processo de socialização dos 

indivíduos e dos grupos de uma sociedade. Ela mostra valores, idéias, informações de modo 

que pode formar opiniões, conhecimento, sentimentos e até gerar ações. Dessa forma, é 

impossível pensar que o receptor seja apenas passivo e inerte. Por isso, na hora de elaborar a 

mensagem que será emitida, é preciso considerar as possíveis mediações do público alvo, que 

define as diferentes interpretações. A linguagem do texto, a maneira como é emitido, mesmo 

retórica, pode causar uma ou mais possíveis leituras de um mesmo texto – considerando aqui 

todo tipo de texto: verbal, visual, sonoro. Quando se elabora um texto voltado para um 

público-alvo específico, é preciso conhecer suas formas de expressão cultural, as 

características dessa sociedade, para ter mais chances da mensagem ser interpretada da 

maneira como ela foi planejada para ser. 
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A interpretação de uma mensagem é realizada a partir mediações: intermédios entre o 

emissor e o receptor, que definirão como a mensagem será entendida. Para isso, é preciso 

levar em consideração a realidade do indivíduo: conhecimentos prévios, bagagem cultural, 

contexto social e econômico, psicológico, hábitos, costumes, necessidades, o ambiente onde a 

pessoa se encontra, horário do dia em que recebe a mensagem, faixa etária, etnia, religião. 

Tudo isso colabora com a maneira como o receptor se apropria do sentido da mensagem e faz 

uso dela. 

Para estudar a comunicação, um processo não muito conceituado é o do feedback, a 

medição da audiência.  É tido como um processo frio e numérico de verificar o número de 

pessoas que está consumindo o produto. No entanto, esses dados não mostram se o público 

consumidor gosta, se identifica ou por que razões consome ou deixa de consumir o produto. É 

sobre isso que se diz que a análise de recepção vê os receptores como pessoas ativas, em suas 

palavras, que podem fazer muitas coisas com os meios de comunicação, desde o simples 

consumo até um uso social mais complexo. 

 Por isso que uma pesquisa mais detalhada deve ser feita quando se trata de estudar 

recepção. Deve-se coletar dados sobre a audiência com entrevistas (método qualitativo), 

observação e análise dos dados e do conteúdo (programa referido). Vemos, assim, a audiência 

como ativa e que faz escolhas em cima de suas vivências e experiências – o que é anterior aos 

meios. Sendo assim, não é somente a qualidade do programa que vai decidir quantos 

televisores estarão ligados naquele momento. Uma das principais questões a ser levada em 

conta é o contexto em que o programa está inserido – para que o público possa consumi-lo, 

ele precisará estar incluído no “enredo”. 

Mauro Wilton de Sousa diz que o receptor pode ser visto como em uma zona limite 

conflitiva; isso porque de um lado ele estaria como indivíduo e do outro, como sujeito social. 

“O receptor se confunde ora com o consumidor social ora com o desbravador de si mesmo” 

(WILTON DE SOUSA, 1994, p. 23). 

Outra ameaça para o estudo da recepção é o slogan publicitário, que diz que a 

sociedade tem a palavra, que a publicidade é a sua voz. Contudo, essa idéia de que o poder 

está no consumidor é falsa. Ele pode ser visto como um sujeito ativo, que faz escolhas e usos 

da informação que recebe. Mas, sobretudo no caso da televisão, ele só reage em cima do que 

está sendo transmitido. Ele produz seus significados, mas a partir do que lhe é oferecido pelo 

emissor. Grohmann explica um pouco sobre a relação entre emissor e receptor. 
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A noção de poder entre emissor e receptor não pode ser desprezada, porque as 

decodificações se dão dentro dos limites do universo da codificação; a recepção das 

mensagens não é fixa, determinada, como em teorias funcionalistas, por exemplo. 

Deste modo, o público é percebido como ativo, que produz seus próprios 

significados, mas não a partir do nada, pois o significado não circula livremente, não 

se recebe a mensagem “de qualquer jeito”, ou do “jeito que o receptor quer” 

(GROHMANN, 2009, p.2). 

 

Ainda que não seja totalmente passivo, como defende a teoria da agulha hipodérmica, 

na televisão aberta, “o receptor não é agente, não produz o que recebe. Sua atividade reside, 

quando muito, na aceitação, negação ou reelaboração do que lhe é oferecido”. (GOMES, 

COGO, 1998, p. 18) 

 

 

2.2 A origem dos estudos de recepção na América Latina 

 

Os países latino-americanos são considerados por muitos como pioneiros no assunto 

recepção em comunicação. Uma vez que a recepção não era considerada na hora de se estudar 

comunicação, quando seu conceito foi inserido como uma parte fundamental do sistema, todo 

o processo de comunicação teve que ser repensado. 

Na década de 1960, como abordado, existia a teoria que supunha a passividade dos 

receptores mediantes aos meios de comunicação em massa. As ciências sociais concebiam os 

países latino-americanos como industrialmente atrasados e dependentes culturais, idéia que se 

difundiu internacionalmente nos anos 70. Mas foi justamente esse contexto que levou a uma 

pesquisa em comunicação mais profunda e inovadora nos anos 80 a respeito da situação 

cultural e social desses países. 

Uma dos enfoques das novas pesquisas era a conexão entre comunicação e cultura, e a 

busca pelo entendimento das experiências dos sujeitos, considerando o contexto histórico da 

época – ou seja, começa a surgir uma preocupação com a recepção dos meios de 

comunicação.  Mas a situação política da época era delicada, uma vez que muitos países 

passavam por um processo de redemocratização, alguns colocando fim em seus regimes 

ditatoriais, e com a ação de movimentos sociais que lutavam contra a repressão, o que pode 

ter contribuído para um atraso nas pesquisas. Jacks e Menezes contam que: 

 

Em quase todos os casos, a presença da ditadura resultou na definição de certas 

temáticas e problemáticas de pesquisa, o que excluiu o tratamento da recepção, 

ocupados que estavam os pesquisadores nos destrinchamentos ideológicos das 

mensagens e meios, uma vez que esses estavam em aliança com os governos 
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autoritários, retardando o estabelecimento do debate sobre relação entre meios e 

audiência (JACKS; MENEZES, 2006, p. 3). 

 

Com uma maior atenção para os estudos empíricos, o papel do sujeito, o receptor já 

não tão passivo, é estabelecido. Nesses estudos, como já foi dito, a América Latina é 

considerada pioneira. Segundo Jacks e Escosteguy, Horace Newcombe identifica Martín-

Barbero e Néstor García Canclini como vanguardistas da pesquisa mundial em comunicação 

latino-americana, pois considera que as reflexões de ambos “são frentes de inovação, 

contrariamente à idéia de que a pesquisa fora do „primeiro mundo‟ é atrasada” (JACKS; 

ESCOSTEGUY, 2005, p. 55). 

Com os estudos de recepção surgiram os conceitos e estudo das chamadas mediações, 

que são conjuntos de fatores que influenciam na maneira de compreender e fazer uso da 

informação pelo receptor. Para Martín-Barbero, em sua obra “Dos meios às mediações”, as 

chaves para a investigação da recepção na América Latina são quatro: os estudos da vida 

cotidiana, sobre o consumo, sobre a estética semiótica da leitura e sobre a história social e 

cultural dos gêneros. 

Os estudos da vida cotidiana englobam as atividades rotineiras dos integrantes de uma 

sociedade – pensando em sociedades latino-americanas. Barbero define como “a vida 

cotidiana é um lugar em que os atores sociais se fazem visíveis do trabalho ao sonho, da 

ciência ao jogo”. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 59) 

É nessa categoria, da vida cotidiana, que se insere o senso comum, ou seja, um espaço 

de produção de conhecimento e troca de sensibilidade. São verdades válidas e aceitas para os 

integrantes de um grupo social. Por exemplo, o conceito de que uma pessoa é reconhecida em 

seu grupo, seu bairro, mais do que em seu trabalho, onde ele é só mais um funcionário. 

 

Vários autores brasileiros têm dito que no trabalho não somos nada. É no bairro que 

a pessoa é alguém, tem um nome, tem uma vida, tem uma história, é filho de fulano, 

é pai de beltrano; e notrabalho é alguém na medida em que os companheiros 

reconhecem nele esse sujeito social, que é negado pelo tabalho e que é tecido nas 

relações de bairro, nas relações sociais curtas, primeiras, domésticas. (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p. 60) 

 

O estudo sobre o consumo entende o ato de consumir como uma maneira de demarcar 

as diferenças, afirmar uma distinção simbólica. Em uma sociedade, classes altas, médias e 

baixas consomem coisas diferentes e, devido a isso, agem de forma diferente, entendem seus 

arredores de uma maneira própria a partir de sua classe social. Possuem hábitos, costumes e 
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necessidades diferentes das outras classes. O consumo, também, é um cenário de legitimação 

dos desejos, pelos quais somos orientados. 

Estudos sobre a leitura levam em conta a interpretação, a sensação que a pessoa 

produz ao ler e apropriar-se de um texto. Para haver uma leitura próxima do que o emissor 

procura transmitir, é preciso que o receptor saiba compreender o que está sendo enviado. Se 

não for o caso, o emissor deve apresentar o contexto da informação antes de transmiti-la, para 

que a compreensão e uso da informação seja legitimado. 

Quanto aos gêneros, eles se referem às propriedades do texto. Não é só uma estratégia 

de produção de sentido, mas é também uma estratégia de leitura, ligada aos vários e distintos 

universos culturais. “Chegam a ser verdadeiros idiomas que, se não pertencem à sua cultura, 

ficam de fora” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 64). 

A comparação com uma língua foi feita por Martín-Barbero no intuito de ilustrar a 

situação de quem não é familiarizado com um tema ou assunto mediante a uma emissão 

centrada nesse contexto desconhecido por ele. Como imaginar a reação de alguém que fala 

apenas sua língua materna quando se encontra em meio a um diálogo com um estrangeiro que 

não fala sua língua. A decodificação e entendimento da mensagem não se concretiza. 

Barbero conta o que aconteceu quando fora assistir ao filme As mil e uma noites, de 

Pasolini, numa sala de cinema pornô. 

 

Entrei naquela sala em dia de semana, às seis da tarde, estava cheia. Aos dez 

minutos de filme ficamos em apenas quatro pessoas. Por quê? Se era pelo fato de ser 

um filme de nus, como disse uma amiga, estava ali a melhor coleção de pênis da 

história. Era precisamente por isso, porque Pasolini desnudava o corpo masculino, o 

que rompia com toda a nossa cultura ocidental, que sabe apenas desnudar a mulher. 

As pessoas não entenderam nada e saíram (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 64). 

 

Quanto às pesquisas de recepção no Brasil, no início dos anos 1980 eram consideradas 

como que possuindo uma teorização atrasada em relação às reflexões sobre as teorias das 

mediações. Eram consideradas atrasadas devido a um esquema dualista: “ou se privilegiava 

exclusivamente os modos de reelaboração/ resistência/refuncionalização dos conteúdos 

culturais das classes populares ou se tomava esses conteúdos como moldados pela ação 

ideológica das classes dominantes” (VASSALLO DE LOPES. 2002, p. 30). 

Em cinco anos esse quadro foi superado pela incorporação do estudo das mediações 

nas pesquisas brasileiras de recepção. Contudo, o que parece continuar no Brasil é uma 

“inadequação metodológica nas pesquisas empíricas, em face da construção de uma 
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problemática teórica complexa sobre os processos de recepção” (VASSALLO DE LOPES. 

2002, p. 30). 

 

 

2.3 Entendendo as mediações como fatores que interferem na recepção 

 

Existem diferentes tipos de mediações, que se originam de diversas fontes. Por 

exemplo a cultura, a política, classe social, idade, escolaridade, contextos sociais, dentre 

outros. Martín-Barbero cita como mediações fundamentais o cotidiano familiar, a 

temporalidade social e a competência cultural da audiência, enquanto Orozco sugere quatro 

tipos de mediações televisivas: individual, situacional, institucional e videotecnológica. 

A família é tida como unidade básica de audiência na América Latia, onde a tevê 

acaba se voltando para a sua realidade, seu cotidiano. Existe a idéia de que a família é um dos 

espaços fundamentais no entendimento da televisão. 

 

(...) mediação que a cotidianidade familiar compre na configuração da televisão não 

se limita ao que pode ser examinado do âmbito da recepção,pois inscreve suas 

marcas no próprio discurso televisivo. Da família como espaço das relações 

estreitas e da proximidade, a televisão assume e forja os dispositivos fundamentais: 

a simulação do contato e a retórica do direto. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 307) 

 

A tevê se vale de um personagem, um apresentador, no caso de um programa, ou o 

interlocutor de um telejornal, que se vale de uma linguagem coloquial para simular a 

proximidade com a família. 

Outro fator é a temporalidade social, que implica no tempo de trabalho e lazer dos 

indivíduos durante seu cotidiano, durante a semana. Os programas são organizados para se 

inserir no dia-a-dia de sua audiência. Por isso, os programas mais elaborados ou chamados 

“líderes de audiência” são colocados em horários em que a maioria das pessoas já saiu do 

trabalho e se encontra em casa, em seu horário de lazer. 

Martín-Barbero fala da necessidade de uma continuidade da programação, o que ele 

chama de “estética da repetição”. É o caso da novela e da série, que trazem uma narrativa 

contínua que é exibida periodicamente, como na época dos folhetins, e com isso, criam um 

“sentimento de duração”. 

Quanto à competência cultural, Martín-Barbero traz à tona uma crítica da teoria que 

sustenta que apenas a arte é tida como cultura e que a tevê, nesse caso, estaria ocasionando 

uma decadência cultural. “A televisão não seria assunto de cultura, só de comunicação. E, 



 19 

como prova disso, argumentam: onde estão as obras-primas produzidas pela televisão?” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 310) 

Contudo, a cultura não é tida como a arte, e a programação da televisão de um local 

reflete a cultura de um povo, de sua audiência. Leva em conta muitos de seus conhecimentos 

prévios, e não trata apenas adaptações de obras literárias, ou música e dança, mas todo tipo de 

informação, manifestações e diversidades. 

Orozco (1993) fala que é necessário considerar, também, o tempo em que uma pessoa 

passa em frente à tevê, a duração da recepção. Segundo ele, a decisão de ver televisão e a 

escolha de um programa são duas das mais importantes vaiáveis a serem consideradas. 

 

A mediação se origina de várias fontes: na cultura, na política, na economia, na 

classe social, no gênero, na idade, na etnicidade, nos meios, nas condições 

situacionais e contextuais, nas instituições e nos movimentos sociais. Também se 

origina do sujeito, em suas emoções e em suas experiências (OROZCO, 1993, p. 

34). 

 

Essas fontes são mediações fortes e podem, também, mediar outras fontes. Por 

exemplo, as experiências de um receptor mediam seus processos cognitivos. 

Retomando os quatro grupos em que Orozco divide as mediações: a mediação 

individual vem do sujeito como indivíduo com seu desenvolvimento cognitivo específico e 

sua situação emocional momentânea, levando em conta sua cultura e situação social e 

econômica. Ou seja, essa mediação abrange outras várias mediações de caráter individual, 

como as já citadas e outras como faixa etária e sexo. 

  Homens e mulheres prestam atenção em diferentes partes da transmissão televisiva, se 

interessando e se identificando por assuntos diferentes de uma mesma programação, até 

mesmo compreendendo e interpretando de forma diferente. A idade é outro fator importante. 

Diferencia não só o interesse, mas também o entendimento da programação. Por exemplo, é o 

que acontece ando as crianças começam a separar a programação ficcional da real. 

A cultura do receptor é outro fator importante para a mediação, e pode ser relacionada 

com a mediação da idade. 

 

A cultura orienta o sujeito direta ou indiretamente a respeito das ações adequadas ou 

inadequadas de acordo com sua idade ou na relação com fatores tais como as 

maneiras de desfrutar o tempo livre, formas de entretenimento, hábitos de 

aprendizagem e o hábito de ver tevê. (OROZCO, 1993, p. 36) 

 

A mediação situacional tem a ver com o ambiente em que o indivíduo se encontra 

quando acompanha um programa na tevê. A maioria da população assiste tevê, na maioria das 



 20 

vezes, em sua casa. O tamanho do local também influencia, porque isso facilita ou inibe a 

liberdade do auditório de escapar da presença da tevê. Uma casa muito pequena, por exemplo, 

de qualquer lugar poderá se ouvir o som da tevê. 

Isso também tem a ver com os valores e hábitos das famílias, de assistir a um canal em 

uma hora específica, se todos se reúnem para ver e comentar, ou se cada um pode ver tevê em 

diferentes ambientes da casa. Outro fator situacional é, também, os locais que os indivíduos 

freqüentam, como a escola, a rua, reuniões de amigos, lugar de trabalho, junções do bairro, 

igreja, dentre outros. 

Mediação institucional diz respeito aos grupos e instituições em que o auditório está 

inserido. Como, por exemplo, um jovem que freqüenta uma boate ou academia, escola ou 

universidade, e é membro de uma família (que é considerada uma instituição social). Ele vai 

possuir maneiras diferentes de interpretar um programa que uma pessoa idosa, que mora em 

um asilo, freqüenta casas de amigos de sua faixa etária, igreja, etc. 

 

Um operário sindicalizado, com alto grau de consciência política, vai ter a sua 

relação com a televisão mediatizada por esta realidade, fazendo com que sua 

semantização da mensagem televisiva seja distinta da de um subempregado sem 

nenhuma participação nas estruturas formais de produção ou sindicais. (GOMES, 

COGO, 1998, p. 33) 

 

A mediação tecnológica leva em conta o fato de a televisão ser um veículo eletrônico, 

o que a torna um veiculo muito particular. A tecnologia permite que ela seja um dos veículos 

mais rápidos na transmissão de notícias, perdendo para a Internet - mas ainda assim transmitir 

as notícias mais rapidamente que a internet, uma vez que a pessoa precisa apenas estar com a 

tevê ligada para receber a notícia, enquanto no caso da Internet é necessário a busca pela 

notícia. 

A tevê pode se modular de acordo com a necessidade ou intenção do emissor. “Como 

meio eletrônico, a TV tem algumas especificidades para incorporar „o que está aí fora‟ e para 

reproduzi-lo ao auditório ou simplesmente estruturar seus textos” (OROZCO, 1993, p. 38). 

A tevê transmite matérias ao vivo, então dá a sensação de que o receptor esteve no 

lugar, pois pode ver a real situação do que estava acontecendo. “O fato da televisão 

possibilitar a transmissão ao vivo lhe dá um caráter de instantaneidade e de verossimilhança 

muito grande. É comum as pessoas dizerem: mas eu vi na televisão!” (GOMES, COGO, 

1998, p. 36). Além de que, para muitas pessoas, a tevê é o único meio de entretenimento e 

informação acessível. 
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3 A produção ficcional na tevê 

 

“Nós somos feitos do tecido do qual é feito os sonhos” 

William Shakespeare 

A Tempestade (ato IV, cena I) 

 

3.1 As telenovelas 

 

O gênero mais popular da televisão aberta do Brasil é a telenovela. Surgiram com os 

folhetins, depois foram para as rádios e só então se adaptaram ao formato audiovisual da 

televisão. A emissora com mais audiência no país conta com cinco novelas diárias em sua 

programação. 

Com sua duração variada e seus assuntos diversos, a telenovela tem uma estrutura que 

permanece sempre a mesma, fazendo com que os telespectadores já saibam o que esperar e os 

envolve com assuntos de seu cotidiano e situações com as quais se identificam. Seus gêneros 

variam desde o humor até a comédia e o drama, algumas integrando fatos históricos em seus 

enredos. E vem seguindo essa fórmula e acompanhando a realidade brasileira desde muitos 

anos. 

A telenovela é tida por muitos como um reflexo da sociedade brasileira, uma vez que 

suas histórias partem do cotidiano de personagens brasileiros, que moram em cidades 

brasileiras, passam pelas mesmas situações, possuem os mesmos problemas. Além de, muitas 

vezes, trazer lições de moral como “você é desonesto, vai se dar mal no final”, e levantar 

discussões sobre causas sociais. 

As telenovelas mais recentes da Rede Globo de Televisão trouxeram temáticas sociais 

atuais como homossexualismo, integração de deficientes mentais e visuais, violência contra 

mulheres, dependência de drogas, alcoolismo, preconceito racial, gravidez na adolescência, 

dentre outros. São temas presentes na sociedade e precisam ser pensados e discutidos para 

serem resolvidos. Como as novelas são a programação que está mais presente nos assuntos 

das conversas cotidianas, a exemplo das revistas e programas televisivos especializados nos 

assuntos de novela, nada mais justo que inserir temáticas sociais em seu enredo. 

Mesmo assim, Beatriz Castro afirma que, para muitos teóricos, a telenovela ainda é 

vista como “um tipo de entretenimento que não exige ou estimula o pensamento crítico dos 

espectadores - sendo, portanto, alienante e descartável” (CASTRO, 2007, p. 3). E completa 



 22 

que é uma programação corrompida pela ideologia mercadológica e tem tendências de moldar 

as relações sociais de acordo com seu interesse. 

Retomando o que já foi dito, a novela de maior audiência
1
 da Rede Globo é que passa 

entre nove e dez horas da noite. Nesse horário, a maior parte da população está chegando em 

casa depois de um dia exaustivo de trabalho, e logo terá que dormir para acordar bem cedo no 

dia seguinte. Não seria uma boa estratégia da emissora colocar uma programação que exigisse 

muito das faculdades cognitivas da audiência nesse horário. Já as novelas que passam à tarde 

ou à noitinha, precisam ter um conteúdo que crianças e adolescentes possam compreender, 

respeitando a classificação indicativa do horário, que supõe uma temática mais leve, sem 

cenas fortes. 

Voltando no tempo, foi em 1931 que surgiram as radionovelas em Cuba, sendo 

adaptadas para a televisão nos Estados Unidos, recebendo o nome de soap opera, que 

significa ópera do sabão, devido o patrocínio das indústrias de sabão. Só então o gênero foi 

exportado para o Brasil. 

No começo das produções de novelas no Brasil, as histórias eram inspiradas pela 

literatura. Dois autores colaboraram para a criação de enredos de novelas, Joaquim Manoel de 

Macedo e José de Alencar, considerados dentre os maiores escritores do período do 

Romantismo
2
. Ambos tiveram obras adaptadas para o roteiro de novelas entre os anos 1950 e 

1970, e utilizaram uma literatura com características novelescas, como o enredo e intrigas de 

personagens. Na década de 1960 houve a criação de vários teleteatros, que eram composto por 

grupos interessados em levar à tevê adaptações de obras literárias. 

Originalmente, as telenovelas começaram a ser exibidas na TV Tupi. A primeira a ir 

ao ar foi a novela “Sua vida me pertence”, exibida em 1951. Cada capítulo durava apenas 15 

minutos e sua história durou apenas três meses – um período curto levando em consideração 

as novelas de hoje, mas longo se lembrando que elas eram transmitidas ao vivo. Porém, só 

anos mais tarde a Rede Globo de Televisão veio a assumir a liderança na produção desse 

gênero televisivo. Mauro Alencar explica que isso foi devido a dois acontecimentos 

importantes ligados à emissora: “o primeiro foi a sociedade da emissora com o grupo Time-

                                           
1
 Caminho das Índias, novela exibida em torno das 21 horas de 19 de janeiro a 11 de setembro de 2009, atingiu 

42 pontos de audiência. A novela anterior, A Favorita, que estreou em junho de 2008 no mesmo horário, chegou 

a 46 pontos no capítulo quando a vilã da novela foi desvendada como assassina. 46 pontos de audiência equivale 

a 65% dos televisores ligados. 
2
 O Romantismo foi um movimento literário do século XVIII, com características próprias com entrelaços 

amorosos, trama bem elaborada e desenvolvimento de personagens que se assemelha aos enredos de novela, 

vindo daí sua facilidade para adaptação para roteiros televisivos. 
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Life, um dos gigantes do mundo da comunicação, e o segundo, na seqüência, foi a criação da 

Central Globo de Produção” (ALENCAR, 2002, p. 54). 

As telenovelas da Rede Globo de Televisão são produzidas e exibidas desde o ano de 

criação da emissora, 1965. Seu primeiro grande sucesso foi Irmãos Coragem, que foi ao ar 

entre 1970 e 1971. Roberto Ramos afirma que foi assim que se “instaurou a supremacia da 

emissora sobre as concorrentes, garantindo audiência no horário das oito. Foi a nascente do 

padrão global” (RAMOS, 1986, p. 53). 

Até hoje, telenovelas podem ser classificadas sob o gênero de “melodrama”, que é um 

gênero dramático que surgiu na França no século XVIII. Sendo muito popular, abriu caminho 

para o drama romântico e uma de suas características é ter os diálogos entremeados de 

músicas. Alencar descreve: 

 

Humano, imaginoso e vivaz, cria intrigas e paixões com habilidade e requer uma 

completa identificação entre espectador e personagem. Os personagens são 

representações de pessoas inocentes a perversos vilões, de fracos a fortes, que 

inspiram compaixão ou medo e interagem sem muito mistério psicológico ao seu 

redor (ALENCAR, 2002, p. 49). 

 

Quanto ao formato, as novelas da Rede Globo de Televisão variam entre quatro e oito 

meses, sendo que a maioria dura entre seis e sete meses, ou calcula-se entre 150 e 180 

capítulos. Sua exibição se enquadra no tempo de uma hora contando os intervalos comerciais, 

indo ao ar de segunda à sábado, com capítulos seqüenciados. 

Para garantir a audiência, técnicas narrativas foram utilizadas, desde o costumeiro até 

a inovação. A história de amor, por exemplo, não pode faltar. Seja qual for a trama sempre 

existe um casal apaixonado, e obstáculos para dificultar sua união. Transformações de 

personagens é outro item que atrai a atenção de pessoas no mundo inteiro. Esse fator é 

conhecido como o “Mito da Cinderela”, que é quando uma personagem pobre e humilde se 

apaixona por um homem rico.  

O mistério é outra estratégica de cativar a audiência. Descobrir quem matou a vítima, 

quem é o culpado por alguma coisa. Isso aproxima o telespectador, que fica tentado a dar sua 

opinião e discutir as razões pelas quais acredita na culpa ou inocência de certos personagens. 

Inovações também ocorrem, tanto para testar novos recursos como para analisar o 

comportamento do público diante de novas estéticas, trazidas possivelmente do cinema. 

Alencar fala sobre essas mudanças: “cenas mais lentas, tomadas mais panorâmicas, menos 

diálogos, mais cenas externas. No roteiro, um espaço generoso para o diretor abusar das 
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belezas naturais” (ALENCAR, 2002, p. 65). Um exemplo de incorporação dessas mudanças é 

a novela Pantanal, exibida pela Rede Manchete no ano de 1990. 

Outro item importante a ser destacado a respeito das telenovelas é a maneira como são 

produzidos cada capítulo. Eles são pensados para que, caso uma pessoa perca vários capítulos 

ou comece a assistir no meio da trama, entenda tudo o que está acontecendo. Mesmo quando 

se começa a acompanhar uma novela na metade, facilmente consegue-se familiarizar com os 

personagens e acompanhar a história. 

Muito dinheiro é envolvido na produção de uma telenovela. Além da tecnologia 

avançada e bons efeitos especiais, existe também a preocupação com o cenário, figurino, 

maquiagem, edição e tudo mais. Isso não chega a ser um problema, uma vez que a telenovela 

é a programação que sustenta toda a televisão brasileira. Aronchi de Souza afirma que: 

 

Zevi Ghivelder, ex-diretor de programação da Rede Manchete, disse que “não há 

uma grande rede de televisão no Brasil sem novelas”. (...) Além do que ela “paga 

toda a televisão brasileira”. A atração do público pelo universo ficcional que molda 

as telenovelas e a rentabilidade econômica são, portanto, os componentes do sucesso 

do gênero (ARONCHI DE SOUZA,s2004, p. 49). 

 

As estratégias adotadas por cada emissora variam de maneira sutil. As diferentes 

novelas procuram atrair vários públicos com a mesma fórmula. Aronchi de Souza explica: “É 

a receita do SBT, com novelas voltadas para o público infantil (Chiquititas), e da Globo, com 

produções que apresentam temas de interesse do jovem e adolescente (seriado Malhação)” 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 123). 

  A audiência pode ser medida pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Púbica), que 

segundo o autor Rodrigo Ramos, “faz a avaliação de audiência dos programas. Os seus 

números e técnicas são duvidosos. Todavia, servem, ainda que precariamente, para calcular os 

sucessos e fracassos da televisão” (RAMOS, 1986, p. 53). Desde a publicação dessa frase até 

os dias de hoje essa realidade não mudou muito. 

  O Ibope ainda é muito considerado na hora de elaborar a programação. Essa é uma 

outra característica da novela: se um personagem ou assunto está baixando os números 

indicativos do Ibope, é logo cortado ou modificado na trama. Muitas vezes um personagem ou 

um acontecimento pensado pelo autor a respeito de algum personagem são modificados 

devido à simpatia ou antipatia que os telespectadores têm por ele. 

  Por ter toda essa popularidade e responsabilidade com sua audiência, que é tão elevada 

e de múltiplas características e realidades, a telenovela possui o seu papel social. Como os 

telespectadores se identificam com os personagens, se vestem como eles, ouvem as músicas 
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da novela, é importante que esses personagens possuam características para serem espelhadas 

ou evitadas. Por exemplo, o caso de um personagem engajado em causas sociais, o público 

deve entender que essa é a forma correta de se proceder. Outro personagem possui um 

problema sério e que tem vergonha de admitir: a novela mostra que a solução é mais fácil do 

que parece, e que isso não acontece só com uma única pessoa. 

  As novelas do autor Manoel Carlos, como Viver a Vida, no ar de 14 de setembro de 

2009 a 14 de maio de 2010, costumam mostrar um depoimento no final da exibição de seu 

capítulo diário. Nele, uma pessoa comum, anônima, conta sua história de vida e como superou 

as dificuldades que lhe foram impostas. Isso soa como uma mensagem de que qualquer um 

pode superar os seus problemas se lutar por isso. 

 Mas por que falar sobre telenovelas para estudar as minisséries? As minisséries, assim 

como as novelas, são narrativas seriadas que também contam com a periodicidade e 

seqüencialidade das telenovelas. Ainda que inovando em diversos aspectos, continuam sendo 

muito próximas do principal gênero narrativo seqüencial: a telenovela. E a audiência 

brasileira está habituada às novelas, uma mudança muito brusca poderia não ser bem-vinda. E 

como, além das responsabilidades com o público, a preocupação com o investimento e retorno 

da programação é muito grande, arriscar mudar bruscamente a programação não seria 

aconselhável. Por isso, as minisséries possuem diversas características que dão a sensação ao 

público de que aquilo não lhes é estranho. 

 

 

3.2 As Minisséries 

 

  Assim como a telenovela, a minissérie já possui seu lugar na programação brasileira. 

A emissora Rede Globo transmite minisséries em épocas específicas, como durante as férias 

das programações tradicionais. Seu espaço é bem menor do que o ocupado pelas telenovelas, 

mas ainda assim já está definido. O tamanho varia de poucos episódios até um período mais 

extenso, como um mês ou mais. 

  Diferente das telenovelas, as minisséries são exploradas como um espaço de inovações 

e testes. Podem ser adaptações literárias, ou biográficas, ou uma história ficcional construída 

em cima de fatos históricos reais relativos ao Brasil. Utilizam recortes e enquadramentos mais 

próximos aos do cinema, as músicas já não são mais do mesmo estilo que se valem as 

novelas, o figurino e maquiagem costumam ser mais trabalhados.  A linguagem é 

diferenciada, como por exemplo, com uso de diálogo rimado. 
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  Muitas vezes esses aspectos invadem o imaginário e o poético assemelhando-se ao 

teatro. Tais manifestações culturais que não se enquadram no cotidiano da maior parte da 

população brasileira. Ainda assim existe um espaço de identificação do telespectador com os 

personagens, que também são humanos e são construídos próximos de sua realidade. Algumas 

trazem temas que refletem a situação social e política. “Trata-se de uma experiência cultural 

que não pode ser negligenciada, principalmente se observarmos a maneira como as narrativas 

ficcionais se entrelaçam com as tramas políticas” (PAIVA, s.d., p. 7). 

  Beatriz de Castro fala sobre a teledramaturgia e seu papel no Brasil. 

                                                                                                       

Devido ao sucesso alcançado, a teledramaturgia – novelas, minisséries, microsséries 

e seriados – têm sido alvo de estudos das Ciências Humanas e Sociais. São 

consideradas por muitos teóricos alienantes e impositoras de ideologia. Entretanto, 

existem correntes que observam nelas o potencial para disseminar as diferentes 

práticas culturais do país - nacional e internacionalmente - e para promover 

discussões sobre assuntos relevantes dentro da sociedade, transformando-se até 

mesmo em um meio educativo. Isso sem, contudo, deixar de constatar a presença de 

ideologia nessas produções. Mas ao mesmo tempo, levando em conta que sua 

audiência não é passiva ou vazia de conteúdo; pelo contrário, é capaz de negociar as 

mensagens que recebe e fazer diferentes usos dela (CASTRO, 2007, p. 2). 

 

 As minisséries parecem ter uma influência literária maior que as novelas. Desde 2000 

tivemos A Invenção do Brasil, que comemora os 500 do descobrimento do Brasil, segundo o 

Dicionário da TV Globo, “os autores basearam-se em obras de José de Alencar e Mário de 

Andrade, e num poema de Santa Rita Durão (O Uraguai). O título foi inspirado no prefácio do 

livro A Fundação do Brasil, de Darcy Ribeiro” (2003, p. 369). Os Maias, de 2001, foi inspirada 

no romance homônimo de Eça de Queiroz. Presença de Anita foi inspirada também em um livro 

homônimo, de Mário Donato. O Quinto dos Infernos foi baseado em três obras, dentre elas O 

Chalaça, de José Roberto Torero. A Casa das Sete Mulheres é um livro homônimo de Letícia 

Wierzchowski. Tivemos Mad Maria (2005), baseada na obra homônima de Márcio de Souza, e 

Capitu, em 2009, inspirada na personagem de mesmo nome da obra Dom Casmurro, de Machado 

de Assis. 

Tendo isso em vista, podemos entender que a minissérie possui uma linguagem verbal e 

estética diferente das telenovelas. Às vezes assemelhando-se mais ao teatro, muitas vezes 

extravasam na maquiagem e no figurino.  

As minisséries costumam ser anunciadas com maior antecedência, com matérias para 

cobrir suas produções. Seria como se a novela fosse o dia-a-dia, e a minissérie o eventual. Suas 

produções e exibições chegam a ser ritualísticas. E, normalmente, são lançadas em DVDs um 

período após o término de sua exibição.  
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Diferente das novelas, cujas músicas se tornam hits após aparecerem na novela, a trilha 

sonora da minissérie é mais seleta e de cunho menos popular. A direção de câmera, os planos e 

enquadramentos, os diálogos e, dependendo, narrativas são mais próximos ao cinema que à 

telenovela. 

Por serem mais curtas, são feitas para serem acompanhadas em todos os capítulos. 

Diferente da novela, que não é necessário ser acompanhada todos os dias para se entender, e que 

possui a trama com um desenvolvimento lento para que dure mais tempo, a minissérie precisa ser 

acompanhada com mais assiduidade para seu melhor entendimento e costuma ter sua narrativa um 

pouco mais acelerada. 

Na novela, existem diversas tramas paralelas, muitos personagens, diversos núcleos: os 

pobres, os ricos, o núcleo cômico, etc. Na minissérie, também devido ao seu tamanho, conta com 

menos personagens e menos histórias paralelas acontecendo com eles. Sua trama costuma ser um 

pouco mais simples nesse aspecto. 

A novela vai sendo produzida de acordo com sua exibição. Existem alguns capítulos de 

“dianteira”, como se pode notar quando um ator precisa se retirar das gravações por algum 

problema, de saúde por exemplo, e durante alguns dias ele ainda fica aparecendo. Assim como foi 

dito, na novela é possível mudar o rumo da história se ela não estiver agradando o público. Na 

minissérie isso não acontece. Ela é concebida como uma obra fechada, que é filmada por 

completo antes de ir ao ar. Nesse caso, a audiência não costuma influenciar muito no rumo da 

história, que já está pronta e finalizada no momento da estréia. 

  Durante toda a tarde, a partir das 15 horas, a Rede Globo oferece a sua maratona de 

novelas intercalada por telejornais e um filme. Contudo, a minissérie sempre possuiu um horário 

específico e único para a sua exibição: só depois do término da exibição do capítulo da última das 

cinco novelas que são transmitidas em seqüência na emissora. O próprio horário já é uma 

característica a ser ponderada na hora da produção de uma minissérie. 

   Na Rede Globo, as minisséries são transmitidas depois das 10 horas da noite, o que 

restringe o público e já não faz mais parte do “horário nobre”. Por isso, existem menores 

restrições em relação ao assunto e audiência da programação. As obras ficcionais de época da 

tevê muitas vezes não são fiéis aos acontecimentos reconhecidos por historiadores – outra 

característica de seu gênero ficcional. Mas ainda assim abordam temas históricos e políticos 

do Brasil: a exemplo da minissérie JK, exibida em 2006 em 47 capítulos.  

  Uma das discussões que isso pode causar é a questão da distorção da verdade, se as 

minisséries não estariam passando uma imagem errada dos acontecimentos como eles 

realmente foram. 
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Através dos meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão e o cinema, os 

cidadãos ditos comuns recebem diariamente diversas informações, imagens e sons, 

sendo que muitos deles são de caráter documental ou se propõe a retratar a vida e as 

ações de personagens históricos. Estes muitas vezes são percebidos pelos 

espectadores como testemunhos da verdade, pois ao atingirem o indivíduo em seu 

espaço próprio ou mesmo em sua situação de lazer, encontram-no receptivo à 

informação recebida e conferem um tom de verdade ao elemento apresentado 

(PUHL, SILVA, 2006, p.3). 

 

  Contudo, é preciso saber que ainda que traga personagens reais e exponha fatos que 

aconteceram, a série fictícia não é um documentário e não tem compromisso com a verdade. E 

mesmo que conte uma história real, ela o fará de uma forma romanciada e poética, uma vez 

que ela se assemelha à literatura. 

   

Dos anos 1980 para cá, parece que as minisséries, produtos de maior prestígio e 

sofisticação no conjunto da produção televisiva ficcional seriada, é que passam 

então, a ser o espaço da adaptação de romances de autores nacionais com ênfase 

para este fato. Nas minisséries, o recurso a tramas e personagens advindos de 

romances de escritores brasileiros parece ter duas funções básicas: a primeira delas 

seria fornecer personagens e enredos mais sólidos que os da média das telenovelas 

(...) Uma Segunda função (...) é a de atuarem como forma de legitimação do veículo 

TV (CONVERSANI, BOTOSO, s.d., p.4). 

 

A diferença entre os tipos de ficção seriada está em sua narrativa, dividida 

basicamente em telenovelas e minisséries, séries e seriados. Arlindo Machado (2000) divide o 

que ele chama de narrativas seriadas na televisão em três categorias: o primeiro caso é o que 

constrói um conflito básico central, ou mais de um, que estabelece logo no início um 

desequilíbrio estrutural, e todo o seguimento de fatores se resume na tentativa de 

reestruturação do equilíbrio perdido, o que só ocorre nos capítulos finais. Esse é o caso da 

telenovela e das minisséries.  

O segundo caso é a emissão de uma história que é singular e autônoma, completa em 

um único capítulo, sem ligação com os capítulos seguintes. É o caso do programa de humor 

Monty Python‟s Flying Circus, exibido entre 1969 a 1974. Outro exemplo, segundo o autor o 

mais absurdo, é o caso do desenho South Park, dirigido por Trade Park, desde 1998, onde o 

personagem Kenny morre em todos os episódios e nos seguintes está vivo novamente. Esse 

tipo de narrativa Machado diz ser o caso dos seriados. 

O terceiro e último tipo é o exemplo da série brasileira Comédias da Vida Privada, 

cuja característica comum é que todas histórias se focam na vida doméstica e no conflito 

homem-mulher, não existindo personagens fixos. Essa narrativa, Machado dá o nome de 

série. 

  A telenovela brasileira se enquadra no primeiro caso, e o autor explica a razão: 
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As telenovelas brasileiras pertencem, sem dúvida, à primeira modalidade, ou seja, 

a(s) história(s) iniciada(s) no primeiro capítulo se desenrola(m) teleologicamente ao 

longo de toda a série, até o desfecho final nos últimos capítulos, mas pode(m) 

arrastar-se indefinidamente, repetindo ad infinitum as mesmas situações ou criando 

situações novas, enquanto houver altos índices de audiência (MACHADO, 2000, p. 

84). 

 

  Ainda que possuindo uma narrativa muito próxima, a telenovela e a minissérie são 

facilmente diferenciadas. A minissérie é quase como um filme, cuja duração é bem mais 

longa. O final é definido e toda ela só vai ao ar após o término de sua filmagem, como explica 

Paiva. 

 
As minisséries distinguem-se das telenovelas pelo seu caráter de obra fechada e pelo 

formato em curta duração, permitindo uma condensação narrativa ágil, que informa, 

atualiza e instiga a imaginação dos leitores-telespectadores. Resultam de um 

trabalho mais elaborado, em que os autores, diretores e intérpretes têm tempo de 

refletir, ensaiar e refinar uma discussão das temáticas sociais complexas, além de 

priorizar as relações entre a ficção, a história, a sociedade e a política (PAIVA, 

2008, p.2). 

 

  Poucas pesquisas existem nessa área, tendo uma grande polarização no assunto 

“telenovela”. E das pesquisas feitas sobre o assunto, podemos destacar pesquisas que se 

propuseram a estudar uma minissérie específica, como é o caso de Cláudio Cardoso Paiva 

(2008), em sua tese “Projeções da Geração 68 na minissérie Queridos Amigos”, Puhl e Silva 

(s.d.), com “A ficção seriada e a construção da memória dos universitários pela minissérie 

JK”, e Brasil Junior, Gomes e Oliveira (2004), que elaboraram “Os Maias – a literatura na 

televisão”. 

   

 3.2.1 Os escritores brasileiros nas minisséries 

 

  As minisséries, em sua maioria, possuem um caráter literário. Prova disso é o fato de a 

maioria ser inspirada ou ser adaptação de algum romance ou novela. O curioso é que, em sua 

grande maioria, os escritores das obras que inspiram os roteiros das minisséries são 

brasileiros. Em ordem cronológica, segundo levantamento feito no site da Rede Globo, as 

minisséries são: 

 

 Rabo-de-Saia, exibida em 1984, baseada no livro Pensão Riso da Noite: Cerveja, 

Sanfona e Amor de José Conde; 
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 A Máfia do Brasil, exibida em 1984, baseada no livro homônimo de Edson 

Magalhães; 

 Meu Destino é Pecar, exibida em 1984, baseada no livro homônimo de Nelson 

Rodrigues; 

 Anarquistas, Graças a Deus, exibida em 1984, adaptação do romance 

autobiográfico de Zélia Gattai; 

 Grande Sertão: Veredas, exibida em 1985, baseada na obra homônica de 

Guimarães Rosa; 

 Tenda dos Milagres, exibida em 1985, baseada na obra homônima de Jorge 

Amado; 

 O Tempo e o Vento, exibida em 1985, baseada na série de livros do autor gaúcho 

Érico Veríssimo; 

 Memórias de um Gigolô, exibida em 1986, baseada no romance de Marcos Rey; 

 Riacho Doce, exibida em 1990, baseada no livro homônimo de José Lins do Rego; 

 O Sorriso do Lagarto, exibida em 1991, baseada no livro homônimo de João 

Ubaldo; 

 Anos Rebeldes, exibida em 1992, inspirada em dois livros: 1968 – O Ano que Não 

Terminou, de Zuenir Ventura, e Os Carbonários, de Alfredo Sirkins; 

 Teresa Batista, exibida em 1992, baseada no romance Teresa Batista Cansada de 

Guerra, de Jorge Amado; 

 Agosto, exibida em 1993, adaptação do livro homônimo de Rubem Fonseca; 

 A Madona de Cedro, exibida em 1994, baseada no romance homônimo de Antônio 

Callado; 

 Memorial de Maria Moura, exibida em 1994, baseada no romance homônimo de 

Raquel de Queiroz; 

 Incidente em Antares, exibida em 1994, baseada no romance homônimo de Érico 

Veríssimo; 

 Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados, exibida em 1995, baseada no 

romance de Nelson Rodrigues; 

 Dona Flor e Seus Dois Maridos, exibida em 1997, inspirada no romance 

homônimo de Jorge Amado; 

 Hilda Furacão, exibida em 1998, baseada no romance homônimo de Roberto 

Drummond; 
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 A Muralha, exibida em 2000, baseada no romance homônimo de Diná Silveira de 

Queiróz; 

 Presença de Anita, exibida em 2001, baseada na obra homônima de Mário Donato; 

 A Casa das Sete Mulheres, exibida em 2003, inspirada no romance homônimo da 

escritora gaúcha Letícia Wierzchowski; 

 Mad Maria, exibida em 2005, baseada na obra homônima de Márcio de Souza; 

 Capitu, exibida em 2008, inspirada no romance Dom Casmurro, de Machado de 

Assis; 

 

  Sem falar nas adaptações de escritores portugueses, como Caros Amigos, exibida em 

2008, que foi uma adaptação do livro Aos Meus Amigos, de Maria Adelaide Amaral, 

portuguesa radicada no Brasil. E as duas minisséries Primo Basílio (1988) e Os Maias (2001), 

ambas baseadas em livros homônimos do autor português Eça de Queiroz. A minissérie La 

Mamma, exibida em cinco capítulos em 1990, foi uma adaptação literária da obra de mesmo nome 

do autor francês André Roussin.  
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4 O som e a fúria 

 

“Assim que nós nascemos, choramos por nos  

vermos neste imenso palco de loucos” 

William Shakespeare 

Rei Lear (ato IV cena VI) 

 

4.1 Som e Fúria e Slings and Arrows 

 

Como já foi dito, é costumeiro a procura de inspiração para o roteiro de uma 

minissérie na literatura. Contudo, Som e Fúria, dirigida por Fernando Meirelles
3
, é uma 

minissérie que se inspira em um autor da literatura internacional, o dramaturgo inglês William 

Shakespeare. Além da minissérie ser metalingüística ao mostrar atores interpretando peças no 

teatro, diretores dirigindo seus atores e todo o funcionamento da produção de um espetáculo. 

Som e Fúria tem como enredo a história de personagens envolvidos com os bastidores 

de uma companhia teatral especializada na representação de obras de Shakespeare. A história 

é uma adaptação da série canadense Slings and Arrows, exibida entre 2003 e 2006. Sua 

exibição aconteceu no mês de julho de 2009 na emissora Rede Globo de Televisão, em 12 

capítulos, de terça a sexta, durante três semanas. 

 

4.1.1 Trama e personagens 

 

O enredo é focado principalmente no personagem do ator Felipe Camargo, Dante 

Viana, um ex-ator de teatro que teve sua carreira interrompida abrupta e inexplicavelmente e 

resolveu seguir a carreira de diretor. Com seu pequeno grupo de teatro falido, Sans Argent, 

ele tenta montar peças de Shakespeare com pouquíssimos recursos financeiros. Enquanto isso, 

seu antigo diretor Lourenço Oliveira (nome que homenageia o ator inglês sir Laurence 

Olivier, especializado em interpretar obras de Shakespeare), interpretado por Pedro Paulo 

Rangel, monta uma versão da peça Sonho de uma Noite de Verão, com a diva Elen (Andréa 

Beltrão) e a iniciante Kátia (Maria Flor). 

Quando o grupo de Dante é expulso do lugar onde trabalhava, eles aparecem na tevê e 

Oliveira o reconhece. Ao tentar entrar em contato por telefone com Dante, percebe-se que 

ambos não são amigos e o mistério fica no ar. Contudo, um imprevisto muda a vida de Dante: 

                                           
3
 Cineasta brasileiro reconhecido e premiado internacionalmente, famoso por dirigir o filme “Cidade de Deus” e  

um dos poucos brasileiros indicados ao Oscar. 
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Oliveira é atropelado por um caminhão de presunto e morre, e Dante é chamado para 

substituí-lo na direção da próxima peça a ser montada: Hamlet. 

O retorno de Dante que para uns parece bom, para outros, como o vilão Ricardo (Dan 

Stulbach), responsável pelo setor financeiro do teatro, é uma terrível notícia. Isso abala os 

planos que Ricardo fazia com sua namorada Graça (Regina Casé). Ambos confessam em 

diversas cenas que não suportam o escritor Shakespeare porque não conseguem acompanhar a 

trama e os diálogos, e Ricardo confessa que prefere peças em que ele não se sinta culpado no 

final por não ter entendido. Graça responde que ninguém gosta de Shakespeare – uma triste 

realidade no país, onde poucas pessoas realmente sabem a importância do autor. Ambos 

confessam sua preferência por musicais – na época, a montagem da versão brasileira do 

musical da Broadway Hairspray estava em período de estréia. 

  Na obra mais consagrada de Shakespeare, Hamlet, a trama toda é desenvolvida por 

causa da aparição do fantasma do pai do protagonista, o rei da Dinamarca, que voltara ao 

mundo dos vivos para contar ao seu filho as razões de sua morte. Durante a peça, o príncipe é 

interceptado pelas visitas e lembranças do fantasma, que mudam o rumo de sua vida. O 

mesmo acontece com o personagem Dante. Oliveira, que mostra durante a série ter tido uma 

ligação muito próxima a Dante, o visita em forma de fantasma durante todo o tempo que ele 

está trabalhando no teatro. 

Assim como o fantasma do pai de Hamlet, Oliveira muda o rumo das coisas e as 

escolhas de Dante – além de causar confusões engraçadas quando aparece em público, porque 

apenas Dante pode vê-lo e ouvi-lo e, ao conversar com o fantasma que ninguém mais vê, 

Dante é tido como um louco que fala sozinho. Exatamente como o príncipe Hamlet da 

Dinamarca, que se passa por louco durante toda a peça. 

Como nas novelas e nas minisséries e em todas as produções de narrativas seqüenciais, 

como foi dito antes, Som e Fúria também teve suas histórias de romance. O casal principal é a 

diva veterana dos palcos Elen, que é orgulhosa e custa a aceitar as ordens do seu diretor, e 

Dante, diretor da peça, que precisa separar sua vida profissional da pessoal. 

  Uma das referências encontradas na minissérie é a do personagem Jaques (Daniel de 

Oliveira). Sendo ele um galã de novela chamado para interpretar Hamlet, lembra o ator 

Wagner Moura, famoso pelo filme Tropa de Elite e papéis principais em novelas da Globo, 

que logo após se tornar um ícone da mídia brasileira, foi aos palcos do teatro no papel do 

príncipe Hamlet.  

  Acostumado com a tevê e as telonas do cinema, e com a linguagem despojada e com 

gírias, interpretar um clássico, com linguagem formal e postura de teatro é o maior desafio de 
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Jaques, atordoado pelo comentário de Ricardo de que ele não precisava ser um ator 

shakespeareano, porque estava ali porque era um “rostinho bonito”. 

  Apesar dos atores da série serem todos fictícios, Wagner Moura faz uma participação 

especial como ele mesmo. E antes de estrear no palco, o personagem Jaques admite que 

estava nervoso porque pensava que a platéia inteira o compararia com todos os atores que já 

haviam interpretado Hamlet, no que Dante responde que isso não aconteceria, que eles 

lembrariam no máximo do Wagner Moura. 

  Outro personagem que aparece ainda nos primeiros episódios é Oswald Thomas 

(Antônio Fragoso), sátira do diretor Gerald Thomas
4
. Oswald é um diretor que tenta ser 

moderno e inovador na hora de dirigir peças clássicas como Shakespeare, em que a tradição e 

a fidelidade são qualidades que pesam muito na montagem. Metido a estrangeiro e viajado, 

Oswald fala muitas palavras em outras línguas, sempre usa o cabelo muito arrumado e um 

cachecol, estereotipando o diretor da vida real. 

  Uma das histórias paralelas é a luta de Kátia em busca de progredir em sua carreira. 

Escalada como apenas substituta de sua colega para o papel de Ofélia, Kátia precisa se 

contentar com apenas observar os ensaios. Nisso, ela se envolve em um romance com Jaques, 

o galã do grupo. A atriz escalada para ser a Ofélia só entrou na companhia por ser filha de um 

homem importante, um político, que ajuda o teatro e ela mostra não agradar nada o diretor e 

seus colegas com sua atuação “canastrona”. Contudo, eles não podem demiti-la. Isso mostra 

como em todas as áreas, até mesmo no teatro, existem pessoas que não estão participando 

pelo talento ou esforço, e sim pela indicação de alguém ou até suborno. 

Elen representa as atrizes já consagradas nos palcos, mas insatisfeita com a idade. 

Comenta com Kátia que ser atriz é uma profissão ingrata, porque se começa interpretando a 

jovem Julieta e termina interpretando a ama, que é uma personagem idosa e secundária. Elen 

mostra sua personalidade marcante e rebelde quando abusa de seus colegas pedindo sempre 

bolacha e cafezinho, exigindo que tragam água e fazendo um escândalo quando alguém entra 

em seu camarim sem bater na porta. 

Existe também o guarda do teatro (Gero Camilo), que conhece todos os atores, assistiu 

todas as montagens, conhece as falas e parece saber mais que todos ali. A diretora 

administrativa (Cecília Homem de Mello) que é confundida com secretária e tem que agüentar 

a crise de todos os personagens. O publicitário psicopata (Rodrigo Santoro) que faz uma sátira 

irreverente dos métodos publicitários de alguns profissionais da vida real, dentre outras 

                                           
4
 Diretor de teatro norte-americano e brasileiro, polêmico por suas idéias pouco entendidas e criticadas por 

alguns.  
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figuras. Os atores que interpretam Romeu e Julieta, que se conheceram nos ensaios e, como o 

casal fictício, também se apaixonaram. 

 

4.1.2 A estética 

 

A série Som e Fúria possui uma estética própria como a maioria das minisséries, que 

foge do padrão das novelas. A iluminação parece ser um pouco mais cinematográfica, as 

cores tendem mais para os tons frios, tendo cenas azuladas e esverdeadas – mas com sutileza. 

 Segundo Guido Logger, “as sensações experimentadas pelo espectador são causadas 

não só pelas ações dramáticas dos personagens do filme, mas também pelo ambiente em que 

se realizam” (1956, p. 50). Logger se refere à estética dos filmes da época, mas afirmação 

vale até hoje, não só para o cinema como para qualquer produção cinematográfica. Por isso é 

importante dizer que, no caso do Som e Fúria, a iluminação e o cenário são compatíveis com 

o psicológico dos personagens, em especial o protagonista.  

  A direção de câmera também é diferente das telenovelas da mesma emissora. Em uma 

cena em que Jaques declama um dos solilóquios de Hamlet a câmera gira ao redor dele, 

mostrando todo o teatro em volta. Em outra cena, quando declama outra fala, a cena escurece, 

focando apenas o rosto do ator. Os flashbacks são preto-e-branco e se valem de gelo seco. 

 

4.1.3 A linguagem e a trilha sonora 

 

A linguagem verbal é próxima do público, a não ser nas partes em que interpretam os 

personagens shakespeareanos. Contudo, durante os diálogos, são colocadas frases de peças 

que, mesmo que o telespectador não conheça as peças de origem, o sentido não se perde. Um 

exemplo é na cena da prisão, em que Dante se encontra sozinho com o fantasma de Oliveira, e 

pergunta como é a vida após a morte. Oliveira pergunta “Ah, você quer saber se a morte 

extinguiu as dores do coração e as mil mazelas...?”, frase dita pelo personagem Hamlet. 

Em outra cena, tentando tranqüilizar Jaques na estréia de Hamlet, Dante diz que a peça 

não passa de seis solilóquios, que os dois retomam. “São seis solilóquios. O resto, como 

dizem, é silêncio”, explica Dante, valendo-se da famosa frase „o resto é silêncio‟, últimas 

palavras proferidas por Hamlet antes de entregar-se à morte. “É, mas tem os diálogos aí no 

meio”, comenta Jaques, referindo-se às falas dos personagens e à história inteira entre os 

solilóquios. “É encheção de lingüiça”, revela Dante, fazendo pouco caso. 
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Oswald Thomas fala palavras em inglês e alemão, mas de uma forma que é 

perfeitamente compreensível para quem não tem nenhuma noção das línguas. Em um episódio 

ele traduz as palavras que ele usou em inglês para português, em outra ele usa palavras 

cognatas, gritando “it‟s ridiculous”. Ricardo, conversando com Oswald, sugere que ele diga 

café da manhã em inglês como “coffee of morning”. 

Quanto às trilhas, apesar de aparecerem cenas com outras músicas, como quando 

Dante aparece tocando piano, uma música específica acompanha toda a trama. Sem voz e 

aparentemente com poucos instrumentos, a música é de fundo e para não se sobressair aos 

personagens. Ela acompanha a trama e entra com sutileza. Um piano dedilhado entra quando 

tudo parece começar a dar certo, quando algum personagem acerta o discurso, como acontece 

quando um personagem declama a fala de McBeth em que ele diz que a vida é cheia de “som 

e fúria”, nome da série. A abertura foi composta e interpretada pelos músicos gaúchos Hique 

Gomes e Nico Nicolaiewsky, criadores do espetáculo Tangos e Tragédias, como mostra na 

entrevista no anexo 1. 

 

4.1.4 Slings and Arrows 

 

Slings and Arrows, cujo nome traduzido ao pé da letra significa “lanças e flechas”, é 

uma série canadense com algumas temporadas que inspirou a adaptação da série Som e Fúria 

no Brasil. Também trata-se da história de atores, diretores e toda equipe especializada em 

produzir peças de Shakespeare. O tagline da série é “the real show is backstage”, que significa 

„o verdadeiro show está nos bastidores‟, dando a entender que as tramas pessoais dos 

profissionais que produzem as peças são tão interessantes quanto as dos personagens criados 

pelo dramaturgo. 

Assim como na versão brasileira, a companhia de teatro quebrada também se chama 

Sans Argent, que significa “sem dinheiro”. Uma das cenas mais famosas das obras de 

Shakespeare, competindo com a inigualável cena do balcão de Romeu e Julieta, é a cena de 

Hamlet em que ele se encontra no cemitério e levanta a caveira de Yorik e conversando com 

ela – erroneamente associada ao solilóquio iniciado pelo verso “ser ou não ser – eis a 

questão”. O crânio utilizado na gravação da série Slings and Arrows é a mesma que aparece 

na série Som e Fúria, cordialmente cedida a Fernando Meirelles. Na trama de Som e Fúria, o 

crânio pertence ao falecido Oliveira, removido de seu corpo a pedido do personagem, para a 

encenação de Hamlet. 
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A personagem que forma par com o protagonista se chama “Ellen” em ambas as 

tramas, e Oliveira é Oliver, na Slings and Arrows. A série canadense possui três temporadas, 

que foram ao ar entre os anos de 2003 e 2006, cada uma com seis episódios. No Brasil, Som e 

Fúria condensou o conteúdo de duas temporadas em dose capítulos, onde o grupo teatral 

encenou Hamlet e Mcbeth, com uma produção paralela de Romeu e Julieta e a aparição de 

uma cena de Sonho de Uma Noite de Verão. 

 

4.1.5 O nome das séries 

 

Ambos nomes são retirados de versos de peças de Shakespeare, contudo, cada uma no 

que soa melhor na língua em que é exibida a produção. Uma vez que “slings and arrows” não 

ficaria tão poético se traduzido ao pé da letra, tão pouco “som e fúria” em inglês teria o 

mesmo poder sonoro que representa para os falantes do português. 

“Slings and arrows” se encontra no quarto solilóquio do príncipe Hamlet, na peça 

Hamlet, cena III, ato primeiro, quando o príncipe divaga sobre questões existenciais, levando 

em conta sua posição no contexto em que a Dinamarca se encontrava. Iniciando com a frase 

mais famosa de Shakespeare, o solilóquio tem seus primeiros cinco versos os seguintes: 

“To be, or not to be: that is the question: / Whether „tis nobler in the mind to suffer / 

The slings and arrows of outrageous fortune, / Or to take arms against a sea of troubles, / 

And by opposing end them?”. Uma tradução bem aceita colocaria nos seguintes termos: “Ser 

ou não ser, eis a questão: será mais nobre sofraer na alma flechadas e setas com que a sorte 

ultrajada nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provações e em luta pôr-lhes um fim?”. 

Já o caso de “som e fúria”, o personagem que profere essas palavras é o próprio 

MacBeth, da peça de mesmo nome, conhecida como A Escocesa, uma vez que muitos 

acreditam que pronunciar seu nome dá azar a quem a encena. A frase título da série brasileira 

aparece no ato V da cena quinta, quando, após ficar sabendo da morte de sua esposa, o 

personagem perde as esperanças na vida. Fala o seguinte: 

“Life‟s but a walking shadow; a poor player, / That struts and frets his hour upon the 

stage, / And then is heard no more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, 

signifying nothing”. Na tradução para o português seria melhor entendida dessa forma: “A 

vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico que se empavona e agita na sua hora 

no palco, sem que seja, após, ouvido: é apenas uma história contada por um idiota, cheia de 

som e fúria, que nada significa”. 
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4.2 William Shakespeare, o bardo 

 

Relidas, reinventadas, adaptadas, as linhas de Shakespeare circulam no nosso 

cotidiano sem mais percebermos. Falamos frases como “para mim é grego”, “o resto é 

silêncio”, “ser ou não ser”, “há mais coisas entre o céu e a terra”, para citar algumas. Mas 

quem é Shakespeare? Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, mas muito se imortalizou em suas 

obras. Seu inglês de riquíssimo vocabulário e rimas perfeitas é estudado ainda nos dias de 

hoje até por quem não possui nenhuma ligação com o teatro. Suas tramas finamente 

elaboradas são material bruto para a criação de roteiros de histórias modernas. Shakespeare 

tornou-se imortal por excelência. 

Conhecido como o poeta nacional inglês, ou simplesmente como “o bardo”, William 

Shakespeare nasceu em 1564 na Inglaterra, e morreu em 1616, entrando para a história como 

o maior dramaturgo que o mundo já conheceu. Entre suas obras estão diversos poemas e 

sonetos e 37 peças de teatro, entre dramas, comédias e peças históricas. Até hoje, Shakespeare 

é o dramaturgo mais influente na montagem de peças, adaptações para o cinema, sem falar 

nas outras formas de arte inspiradas por suas obras: óperas, ballets, literatura, cartoon, dentre 

outros. 

Henrique VI, produzido entre 1588 e 1592, é tida como sua primeira obra e A 

Tempestade, datada em 1611, sua última. Dentre seus muitos trabalhos, as peças que ficaram 

mais conhecidas foram Hamlet, que conta a história do príncipe da Dinamarca que, para 

vingar a morte de seu pai, fingiu-se de louco; MacBeth, peça considerada amaldiçoada pelos 

dramaturgos, que a apelidaram de A Escocesa, pois se trata de uma disputa de poder situada 

na Escócia; Othello, o Mouro de Veneza, que traz um dos piores e mais conhecidos vilões do 

bardo, Iago, que através de suas intrigas induziu o assassinato de Desdemona e o suicídio do 

protagonista Othello, odiado por ele e por outros por ser negro; Julio César, que conta a 

história da morte do mais famoso dos Césares, assassinado por seus homens de confiança e 

seu mais caro amigo Brutus, trazendo a famosa frase “et tu Brutus”. 

Sonho de Uma Noite de Verão é sua comédia mais conhecida, retratando uma troca de 

casais na Grécia, em que os personagens se misturam com o povo das fadas; Romeu e Julieta 

é uma obra inspirada na história mitológica de Piramo e Tisbe. Na trama de Shakespeare, os 

dois únicos herdeiros das duas principais famílias de Verona, arquiinimigas, se apaixonam e 

precisam manter seu romance escondido de todos na cidade, já que as famílias influenciam 

todos na cidade a posicionar-se em um dos lados. Famoso pela cena romântica em que Julieta 
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responde a Romeu em um balcão e no duplo suicídio dos amantes; A Comédia dos Erros 

retrata as confusões causadas por dois pares de irmãos gêmeos idênticos que se confundem do 

início ao fim da história. 

O Mercador de Veneza mostra a diferença cultural entre judeus e cristão; Muito 

Barulho por Nada traz conflitos entre amigos e casais; Os Dois Cavalheiros de Verona é uma 

comédia que envolve dois amigos apaixonados por uma mesma mulher e uma moça que se 

veste de homem para ir atrás de seu amado. Dentre essas e outras tramas originais estão as 

obras consideradas históricas, que contam uma versão dos momentos mais importantes da 

vida de figuras conhecidas da história, como Ricardo III, Henrique VI, Antônio e Cleópatra. 

  Em suas obras facilmente se encontram referências à mitologia grega, como citações 

de personagens ou evocações de deuses e outras figuras. Suas tramas se localizam em 

diversos lugares que não na Inglaterra: Egito, Roma, Grécia, Itália, Escócia, Dinamarca, 

lugares em que o bardo nunca esteve. Em uma de suas obras históricas há referências às 

pirâmides do Egito, entendidas como se fossem em forma de obeliscos, e não de pirâmides 

como conhecemos hoje, tal como era a maneira que os ingleses imaginavam que fossem as 

pirâmides. 
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  5 A recepção da minissérie 

 
“A verdade nunca perde em ser confirmada” 

William Shakespeare 

Péricles (ato 5, cena 1) 

 

  Para poder estudar a recepção da minissérie Som e Fúria foi decidido que a análise 

seria feita através de entrevistas com pessoas que tenham assistido à minissérie. Como a 

minissérie possui uma temática relacionada com a obra de Shakespeare, que é um dos mais 

populares autores do gênero teatral, foi pensado que seria conveniente fazer entrevistas com 

pessoas do meio do teatro, estudantes de Letras, além de um grupo de entrevistados de áreas 

variadas. 

 Para melhor selecionar os entrevistados foram aplicados questionários com perguntas 

básicas para fazer um levantamento inicial sobre a recepção da minissérie e, a partir daí 

decidir quem seria entrevistado. 

 

5.1 Os questionários 

 

  Foram aplicados, no total, 52 questionários para três grupos diferentes de 

entrevistados.  Foram entregues 33 questionários para acadêmicos do curso de Letras, dos 

quais apenas sete responderam que haviam acompanhado a minissérie. Desses sete, três foram 

escolhidos para dar entrevistas. Contudo, mesmo tendo confirmado a possibilidade de 

entrevistas, somente um se dispôs a colaborar com o trabalho. Os outros dois pararam de 

responder os e-mails e atender ao telefone, impossibilitando o contato. Outro acadêmico de 

Letras, que trabalha em um sebo de livros e admite ser um amante da leitura, contribuiu para 

que se obtivesse mais um ponto de vista de alguém dessa área. Mas ele foi selecionado pelo 

grupo de questionários entregues a pessoas de áreas de atuação diversas. 

  Outros questionários foram entregues para alunos do curso de Artes Cênicas da 

Universidade Federal de Santa Maria, contudo, somente três foram preenchidos por pessoas 

que assistiram a minissérie e se dispuseram a dar entrevistas. Houve uma pequena dificuldade 

nesse caso pelo fato de não ter sido possível aplicar diretamente os questionários, que foram 

deixados na secretaria do curso. Por isso apenas três deles foram preenchidos e, desses três, 

somente um dos alunos concedeu a entrevista. 

  Outras duas pessoas da área das Artes Cênicas colaboraram para o estudo, sendo as 

duas integrantes do grupo TUI, Teatro Universitário Independente – ambas não sendo mais 



 41 

acadêmicas, e sim, profissionais da área. Um acadêmico de Artes Cênicas foi encontrado por 

coincidência em um ônibus e preencheu um dos questionários, somando assim seis 

questionários preenchidos por pessoas dessa área, mas ele não foi selecionado para a 

entrevista.  

  Outros treze questionários foram entregues a pessoas de outras áreas de atuação, e 

deles dez foram selecionados, constituindo um grupo formado por dois publicitários, um 

diretor de arte, uma designer, um acadêmico de Filosofia, um empresário, um acadêmico de 

Letras - Espanhol, uma acadêmica de Ciências Sociais, um acadêmico de Ciências da 

Computação e uma enfermeira. Os 33 do curso de Letras, seis da área de Artes Cênicas e treze 

de outras áreas somam 52 questionários, dos quais catorze foram selecionados para 

entrevistas. 

  

  Os itens do questionário eram os seguintes: 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Assistiu a minissérie: 

Se sim, o que achou: 

Se não, por que razão: 

Já leu obras de Shakespeare: 

Se sim, quais: 

Se não, conhece os enredos: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

 

  Afora os itens da tabela, também foram acrescentados outros dados referentes à área 

de atuação do indivíduo e o bairro onde possui residência. A idéia era identificar quantas 

pessoas conheciam Shakespeare, já leram sua obra, de modo a saber se o local onde moram 

ou suas profissões tinham alguma relação com o consumo da minissérie e do autor. 

  A seleção de que seria entrevistado à partir dos questionários se deu segundo as 

respostas de cada um. Um critério utilizado foi o de conhecer e ter lido Shakespeare. Foram 

escolhidas pessoas que conheciam bastante sobre o autor, pouco, quase nada e nada, para 



 42 

comparar as opiniões e tentar entender se a familiaridade com as histórias e linguagens do 

bardo colaboraram para uma opinião positiva em relação à série.  

 

 5.2 As respostas dos questionários 

 

  Começando pelas respostas dos acadêmicos de Letras. Dos trinta e três que 

preencheram o questionário, sete responderam que viram a minissérie e vinte e seis 

responderam que não viram. Os sete que assistiram preencheram o item “o que achou da 

minissérie” com as seguintes palavras: 1. boa; 2. excelente; 3. muito engraçada; 4. muito boa; 

5. achei muito engraçada; 6. excepcional, excêntrica; 7. achei uma ótima comédia, com um 

belo enredo. 

  Desses sete, cinco afirmam conhecer Shakespeare. Das obras lidas, Romeu e Julieta 

foi citada por quatro, Sonho de uma Noite de Verão por três, Othello por um e Hamlet por um.  

  Dos que responderam que não viram a minissérie, vinte e quatro afirmam terem lido 

pelo menos uma obra de Shakespeare. Doze leram Hamlet, oito Romeu e Julieta, seis Othello, 

cinco MacBeth, dois Sonho de uma Noite de Verão e um somente citou O Mercador de 

Veneza e Muito Barulho por Nada. 

  Os que não viram a minissérie justificaram a razão. Dentre elas, cinco responderam 

que nunca ouviram falar sobre a minissérie; Onze justificaram que o horário não era 

compatível, faltava tempo ou estudava de noite, mesmo a minissérie tendo sido exibida no 

mês de julho, que para o meio acadêmico costuma ser o mês de férias. Cinco responderam 

que não costumam ou não têm o hábito de ver tevê e cinco não responderam.  

   Dos questionários deixados para os acadêmicos do teatro, as respostas foram muito 

enxutas, limitando-se apenas as dados de identificação e contato, uma vez que só se 

dispuseram a deixar telefone ou e-mail para contato com a secretaria os que haviam visto a 

série e podiam dar entrevistas. Os questionários aplicados a integrantes do Tui foram mais 

específicos, dizendo o que acharam da série e as obras que conheciam de Shakespeare. Dentre 

os questionários de pessoas de áreas diversas, as respostas foram rápidas e mais objetivas. 

Quatro nunca leram Shakespeare, os outros leram as peças mais famosas, sendo citadas 

novamente Hamlet em primeiro lugar, Romeu e Julieta em segundo lugar, Sonho de Uma 

Noite de Verão, Mcbeth e Othello por último. 
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5.3 As entrevistas 

 

  Para a segunda etapa da coleta de dados foi escolhida a entrevista. Por ser mais pessoal 

e buscar entender a opinião de cada entrevistado, a entrevista é a melhor maneira para se 

chegar a informações referentes as possíveis mediações que atuaram na recepção da 

minissérie. 

  A entrevista, segundo Jorge Duarte, “tornou-se a técnica clássica de obtenção de 

informações nas ciências sociais” (DUARTE, 2005, p.62). O tipo de entrevista utilizado foi 

entrevista semi-aberta e de profundidade, como define o autor: 

 

Entrevista em profundidade é o recurso metodológico que busca, com base em 

teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja 

conhecer (DUARTE, 2005, p. 62). 

 

  Ou seja, as entrevistas realizadas foram feitas com o objetivo de entender o subjetivo, 

como foi dito no primeiro capítulo sobre recepção, compreender as mediações. Para tal, é 

necessário explorar o individual, o pessoal de cada entrevistado, os fatores que o 

influenciaram a assistir a minissérie, se identificar ou não. 

   Segundo Duarte, a entrevista pode se classificar em aberta, semi-aberta ou fechada. Na 

entrevista aberta não há seqüência pré-determinada de perguntas, tem como ponto de partida 

apenas um tema e ela pode fluir livremente. A fechada é realizada a partir de uma estrutura 

mais rígida, com perguntas iguais para todos os entrevistados, a fim de estabelecer 

uniformidade para melhor comparar as respostas. Um exemplo disso são as pesquisas de 

opinião. Por isso, as entrevistas realizadas estão mais próximas do que o autor classifica como 

semi-abertas. 

 

A lista de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e busca tratar 

da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma mais aberta possível. 

Ela conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de controle. 

(DUARTE, 2005, p. 65). 

 

  O autor ainda acrescenta que a lista de questões pode ser adaptada e alterada ao 

decorrer a entrevista. 

  O roteiro da entrevista foi elaborado com um total de quarenta perguntas, dividida em 

cinco partes: (A) dados de identificação; (B) consumo cultural e de mídia, (C) perguntas 

voltadas ao teatro, (D) perguntas voltadas ao curso de Letras e (E) perguntas sobre Som e 
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Fúria (o roteiro completo é apresentado no apêndice A). De acordo com o entrevistado, uma 

ou duas partes eram retiradas na hora da entrevista. No caso dos dois rapazes do curso de 

Letras, foram utilizadas as partes A, B, C e E. Para as três entrevistadas do teatro foi retirada a 

parte D, e para os outros entrevistados, foram retiradas as partes C e D. Contudo, de acordo 

com o andamento da entrevista ou do assunto, novas perguntas eram formuladas na hora.  

  Os dados de identificação consistiam em nome, idade, sexo, ocupação, 

residência/bairro e nível de escolaridade. Com isso, era pretendido entender o nível sócio-

econômio em que o entrevistado estava inserido. Na segunda parte, a parte B, as perguntas 

eram voltadas ao consumo de mídia. Quais tipos de meios de comunicação consome (rádio, 

tevê, internet, impresso) e em que quantidade, que horários, que programas acompanha, que 

tipo de material impresso ou on-line costuma ler, etc. Sabendo os hábitos do entrevistado, 

melhor se pode entender os motivos do mesmo ter gostado ou não, entendido ou não, achado 

a série mais engraçada ou sem sentido.  

  Também na parte B foi perguntado o contato que o entrevistado possui com o meio 

artístico, uma vez que a minissérie faz relação principalmente com três modalidades de arte: o 

teatro, a literatura e a produção cinematográfica. Uma pessoa que não tem contato com a arte 

e não costuma ver tevê, provavelmente não acharia a mesma graça ou não entenderia tão bem 

quanto alguém que vive nesse meio. Uma linha de pensamento recorrente no meio artístico é 

que a pessoa precisa estar acostumada ou adaptada a uma expressão artística específica para 

poder compreendê-la e ver sua beleza intrínseca. E era isso que essa parte da entrevista 

buscava entender, se as pessoas ligadas à arte e acostumadas com a mídia televisiva tiveram 

uma percepção mais profunda da minissérie. 

  A parte C era voltada apenas para os entrevistados da área de Artes Cênicas. Em Som 

e Fúria, a maioria dos personagens são atores e dois dos protagonistas são diretores. Outros 

personagens são envolvidos com o teatro, seja na administração ou na publicidade e outras 

áreas tangenciais. Por isso, foi julgado importante o depoimento de pessoas dessa área sobre a 

obra. Essa parte da entrevista é mais opinativa, pois busca entender como o entrevistado viu o 

teatro retratado na minissérie e qual sua ligação com Shakespeare, se já atuou em alguma 

peça, se já leu e como vê o dramaturgo nos dias de hoje – se ainda é expressivo para o teatro. 

  Na parte D, as perguntas foram voltadas à área de Letras. Como sendo um dos mais 

renomados autores do gênero teatral, Shakespeare acabou influenciando incontáveis 

romancistas expressivos para a história da literatura universal. Em diversas obras literárias de 

autores internacionais existem referências e citações diretas ou indiretas às obras, 
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personagens, enredos ou filosofias de Shakespeare, e os autores nacionais não estão exclusos 

a isso. Eles também possuem suas referências e “homenagens” ao bardo inglês.  

  Por isso, a opinião de pessoas da área de Letras sobre o dramaturgo inglês e sobre a 

minissérie foram importantes para melhor compreender a recepção do Som e Fúria aqui no 

Brasil. Dentre as perguntas voltadas ao curso de Letras estão incluídas questionamentos sobre 

a importância do autor para a área, se ele é lido e estudado no curso e como eles vêem a 

influência do mesmo nos autores brasileiros.  

  Concluindo a entrevista, a parte E traz perguntas voltadas especificamente à minissérie 

Som e Fúria, e perguntas de caráter pessoal e opinativo. Se o entrevistado achou a minissérie 

engraçada ou não, o que gostou mais, o que mais marcou, se percebeu referências à 

personalidades da vida real, o que achou das sátiras à política brasileira, dentre outras. 

  Houve, no entanto, um empecilho para uma melhor realização das entrevistas. A 

minissérie foi exibida no mês de julho de 2009, e as entrevistas foram realizadas entre os 

meses de abril e maio de 2010. Apenas um dos entrevistados assistiu a série depois da época 

de sua exibição. Por isso, muitos deles não lembraram detalhes e pouco conseguiram 

responder sobre a série em alguns aspectos. Os questionários foram distribuídos entre 

novembro e março, também em um prazo distante à data de exibição da série. Isso 

provavelmente colaborou para a escassez de pessoas dispostas a dar entrevistas sobre o 

assunto – ou até de preencher o questionário. 

  A seleção dos entrevistados foi feita de acordo com as respostas dos questionários. 

Para tentar trazer pontos de vista diferentes, foram escolhidas pessoas que gostaram muito da 

série ou que a acharam apenas razoável; as que conhecem bem Shakespeare, conhecem pouco 

ou não conhecem nada. 

 

 5.4 Análise das entrevistas 

 

  Para a análise das entrevistas os entrevistados serão referidos por pseudônimos. Em 

um primeiro momento, a análise será individual, contando com a apresentação do 

entrevistado, seu consumo cultural e de mídia e sua percepção da minissérie. Na segunda 

parte, analisamos os principais aspectos sobre as mediações na recepção da minissérie e as 

supostas mediações. 
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 5.4.1 Análise individual 

 

  a) Felipe é publicitário, tem 29 anos e mora em Camobi. Costuma acessar a Internet 

com freqüência e ouvir rádio de vez em quando. Tevê ele só assiste a noite à partir das 21 

horas. Possui tevê por assinatura, mas dos canais abertos só assiste a Rede Globo. Acompanha 

os programas Altas Horas e Programa do Jô, mas não regularmente. Costuma ver séries e 

seriados nos canais fechados. Da Globo acompanhou apenas Hoje é Dia de Maria, os 

Amadores e Som e Fúria. 

  Não costuma ver teatro e vai pouco ao cinema, mas costuma ver muitos filmes que 

passam na tevê ou baixados pela Internet. Para ele o cinema tem um espaço importante em 

sua vida devido à cultura pop por ele apreciada, que segundo ele vem a partir do cinema. Viu 

uma peça de teatro recentemente e uma exposição de arte, mas acompanha apresentações de 

grupos musicais que gosta. Com expressão artística, Felipe fez um curta e escreve crônicas e 

resenhas em seu blog. 

  Quanto a Shakespeare, Felipe assistiu à peça Sonho de Uma Noite de Verão, leu 

Hamlet e Othello e assistiu McBeth e diz gostar muito do autor. Gostou muito da minissérie 

Som e Fúria, dizendo que ela conseguiu dosar o humor com o lado dramático de uma forma 

muito boa. Comentou que o duelo entre os personagens Dante e Oswald fazia referência ao 

duelo final de Hamlet com Laertes; reparou na luminosidade e nas cores das cenas. Detalhes 

supostamente percebidos por ele por conhecer a peça Hamlet e por estar envolvido com o 

cinema. 

  Como publicitário, Felipe achou o personagem publicitário da série um tanto 

exagerado. Segundo ele, não bate com a realidade. Contudo, não se sentiu ofendido e achou 

muita graça nas piadas referentes a isso. E acrescentou que a audiência da minissérie, em sua 

opinião, pode ter sido baixa por se tratar de Shakespeare. Concluiu a entrevista com as 

seguintes frases: "As pessoas têm uma idéia errada do Shakespeare, pensam que é um texto 

muito fechado por causa da linguagem poética. Mas na época, Shakespeare era bem popular, 

seria a novela da época. As pessoas pensam qu Shakespeare é algo muito cult, muit acima, 

mas não é. Acho que é por isso que (a minissérie) não teve a audiência esperada”. 

 

b) Gustavo tem 22 anos, mora no bairro Medianeira, e entrou para o curso de Letras Espanhol 

no início do ano e trabalha em um Sebo de livros. Costuma usar principalmente a Internet e a 

tevê como meios de comunicação. Possui canal por assinatura e os que mais assiste são canais 
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de documentários, Nacional Geografic e Discovery. Dos canais abertos o que mais assiste é 

Rede Globo, no qual acompanhou algumas minisséries, suas favoritas eram as que envolviam 

um contexto histórico, como Quinto dos Infernos, Casa das Sete Mulheres e A Muralha. 

Assistiu a minissérie Som e Fúria por envolver o universo de Shakespeare, autor que gosta 

muito. Ele revela ter lido apenas Hamlet, Mcbeth e Romeu e Julieta, mas diz que o bardo, 

“para quem gosta de ler, é fundamental”. Vê peças de teatro e filmes, mas não com muita 

freqüência. 

  Da área das artes, Gustavo tem preferência pela música. Toca violino e contrabaixo, é 

integrante em uma banda de rock e costuma ir em shows de bandas, eventos musicais, como 

apresentações de orquestra ou concertos de instrumentos de corda e sopro. Ainda que a 

música seja importante, a literatura ainda ocupa o lugar preferencial de sua vida. Ele afirma: 

“A literatura na minha vida tem um espaço enorme, tanto na área do lazer quanto no estudo. 

Para mim, a literatura gira em torno de tudo”.  

  Quanto ao Som e Fúria, Gustavo diz ter achado muita graça no crânio do Oliveira e 

em seu espírito, e ressalta que quem conhece Hamlet vê muito mais graça nessas cenas que, 

segundo ele, “tem tudo a ver com Shakespeare”. Gustavo termina a entrevista verbalizando 

seu desejo de ver outras produções baseadas em autores clássicos da literatura nacional e 

internacional na tevê, tanto na Rede Globo como em outros canais.  

 

c) Laura tem 22 anos, é acadêmica de Jornalismo e mora no bairro Nossa Senhora das Dores. 

Como jornalista em formação, Laura consome muitos veículos midiáticos durante o dia: 

rádio, internet, tevê e impresso. Seus canais favoritos são Band, Record, Record News, TV 

Câmara e TV Senado. Quanto a minisséries e novelas, Laura acompanhou várias na Rede 

Globo, e também na Record, não tendo canal por assinatura. Assistiu Som e Fúria quando 

passou e depois comprou o boxe do DVD, vendo outras vezes. Laura conta que o teatro tem 

um espaço enorme em sua vida, pois participou por muitos anos em um grupo de teatro 

amador, e acrescenta que o cinema também é muito importante para ela: “o cinema é meu dia-

a-dia, não vivo sem”. 

  Aulas de canto, dança e 15 anos no teatro amador fizeram de Laura uma apaixonada 

pela arte. Ela conta que procura ver todas as peças que vêm para Santa Maria. Adora 

Shakespeare, leu diversas peças e participou de três montagens: Sonho de Uma Noite de 

Verão, onde interpretou a rainha Titânia; Hamlet, onde interpretou Oféia; Antônio e 

Cleópatra, onde foi Otávia, esposa de Antônio.  
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  Por ter visto a minissérie mais de uma vez, revendo a última não muito tempo antes da 

entrevista, Laura pode comentar com detalhes a fotografia da série e diálogos entre os 

personagens. E também, por já estar acostumada com o cinema e o teatro, tenha mais 

facilidade em reparar nos detalhes mais técnicos, como quando cita: “os diretores 

conseguiram colocar em cada ambiente o fator emocional que cada personagem estava 

passando naquele momento, seja com o uso de cores, efeitos especiais ou luz e sombra”. 

 

d) Denise tem 20 anos, mora no bairro Chácara das Flores e cursa Ciências Sociais. Ouve 

rádio semanalmente, mas lê revistas e jornais todos os dias, assim como vê tevê e acessa a 

Internet com freqüência. Costuma ver tevê de noite e de madrugada. Não tem canal por 

assinatura e o que mais assiste é o canal da Ulbra, e às vezes a Rede Globo. Costuma ver 

seriados, minisséries, filmes e jornais. 

  Teatro, Denise costuma ver de duas a quatro peças por ano, principalmente no Santa 

Cena, e filmes com pouca freqüência. Sua dedicação principal é à literatura ficcional e 

poesias. Gosta muito de espetáculos de dança, música, exposições de arte, mas nem sempre 

consegue ir em todas que gostaria. Já leu peças de Shakespeare: Hamlet, Romeu e Julieta, 

Muito Barulho por Nada, Sonho de uma Noite de Verão, Mcbeth e Comédia dos Erros. Essa 

última é pouco conhecida, o que denota que Denise conhece Shakespeare mais do que a 

média das pessoas. Ela revela que, ainda gostando muito das peças, o que ela gosta mais são 

das poesias do bardo. Denise conta, também, que escrevia pequenos contos e poesias para 

postar em seu blog. 

  Quanto a série, não se ateve ou não lembrou de detalhes, mas no geral elogiou 

bastante, e disse que gostou de ver o teatro e a televisão juntos porque são vistos muitas vezes 

como antagônicos. Notou referências ao teatro grego e gostou de ver a simulação dos 

bastidores do teatro mostrados no canal aberto.  

 

e) Alice tem 24 anos, mora em Estação Colônia e estuda Artes Cênicas. Costuma ler jornais e 

revistas, acessar a Internet e ver tevê, principalmente à noite. Não possui canal por assinatura 

e assiste apenas a Rede Globo, “é o único canal que pega na minha casa”, afirma. Assiste a 

todos os programas a partir das 8 horas e acompanhou diversas novelas e minisséries. 

  Costuma ver muitas peças de teatro, com freqüência muito maior do que vê filmes. O 

cinema, segundo ela, a encanta, mas o teatro é toda a sua vida. De Shakespeare leu Romeu e 

Julieta, McBeth e Sonho de Uma Noite de Verão. Segundo ela, o dramaturgo inglês ainda é 

muito importante para o teatro hoje em dia. “A visão ocidental do romantismo que temos 
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atualmente partiu de Shakespeare. É muito difícil falar sobre relações sem comentar alguma 

coisa relacionada a ele”, afirma. 

  Quanto à minissérie, Alice achou bem trabalhada e refinada, mas que a maneira como 

a série retrata a política de incentivo a cultura poderia ter sido mais ofensiva. Das cenas, citou 

a da atriz que não quer envelhecer para não fazer papéis secundários, a do diretor maluco, das 

lendas de que há sempre espíritos rondando o teatro, a cena em que as crianças jogam 

bolinhas no palco, e quando o “galã de novela” deu a fala de Hamlet impressionando a todos. 

Pode-se perceber que esse é um típico ponto de vista de quem trabalha sobre o palco – 

detalhes não citados pelos entrevistados anteriores.  

 

f) André tem 20 anos, mora no bairro 07 de Setembro e cursa Letras. Costuma ler impressos, 

acessar a Internet, e ver tevê à noite por uma hora. Não possui canal por assinatura e costuma 

assistir TVE, Rede Globo e MTV. Seus programas favoritos são “Direito e Literatura”, da 

TVE, “MTV em Debate” e “Programa do Jô”, da Rede Globo. Acompanhou algumas novelas 

e algumas minisséries, dentre elas Som e Fúria.  

  Sobre Shakespeare, André leu algumas obras e viu alguns filmes, e explica que mesmo 

seu curso não sendo Letras Inglês, o autor é estudado, principalmente sua obra Hamlet. 

André faz uma análise das obras de Shakespeare: “Li Hamlet, que considero a melhor 

tragédia que até hoje já li. Shakespeare traz em Hamlet a questão do drama da existência, a 

idéia de que nem tudo o tempo cura, pois existe a loucura que pede para que o príncipe 

Hamlet vingue a morte de seu pai. Li também Romeu e Julieta e gostei porque foge dos 

padrões do romantismo que podemos encontrar na obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de 

Macedo: o repetitivo e banal felizes para sempre. Sorte que Visconde de Taunay, também do 

romantismo brasileiro soube buscar inspiração em Shakespeare para escrever Inocência, 

onde  Inocência e Cirino amam-se apenas platonicamente, pois ela já esta prometida a um 

jagunço. Quando o pai da moça manda matar Cirino, resta para ela também se matar. Gosto 

de Inocência. E por último li A megera domada, comédia onde podemos encontrar a idéia de 

mulher insubmissa”. 

  Esse depoimento só confirma o que foi dito no capítulo um sobre mediações. Cada 

pessoa interpreta uma mensagem de acordo com sua bagagem cultural, experiências de vida e 

meio em que está inserido. André fez uma análise literária das obras ao comentá-las, assim 

como Alice percebeu mais o drama da equipe de dramaturgia em frente aos problemas que 

ela possa vir a enfrentar.  
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g) Alana tem 26 anos, mora em Itararé e é designer. Não costuma ver muito a tevê, tendo a 

Internet como foco principal em seu consumo de mídia. Não possui canal por assinatura, e 

quando olha tevê assiste apenas à Rede Globo. Não costuma acompanhar muitas novelas, 

mas minisséries assistiu a três: A Muralha, A Casa das Sete Mulheres e Som e Fúria.  

  Não costuma ver muitas peças de teatro, mas vai nas que são disponibilizadas sem 

custo no Theatro 13 de Maio. Filmes ela admite ver muitos, toda a semana. “Eles ocupam 

boa parte do meu tempo livre”, afirma. Conhece pouco sobre Shakespeare, viu dois filmes 

apenas, Romeu e Julieta e Sonho de Uma Noite de Verão, e leu trechos de McBeth.  

  Alana não acompanhou toda a série, pois passava muito tarde. Lembra de ter achado 

muito engraçada, mas não lembrava dos detalhes. Falou das discussões entre o pessoal do 

teatro, e relação do protagonista com o fantasma do diretor, “algo tipo amor e ódio”, definiu. 

Percebeu que a estética da minissérie era diferente das utilizadas nas novelas, mas também 

não se ateve em detalhes. 

 

h) Rodrigo tem 26 anos, mora em Camobi e é empresário. Passa a maior parte do tempo na 

internet, tendo pouco contato com impresso e rádio. À noite e nos finais de semana assiste 

tevê: canais abertos e principalmente programas de esporte e entretenimento. Não costuma 

acompanhar novela ou minisséries, mas assistiu alguns capítulos de Som e Fúria por achar 

engraçado e irônico. “Tem senso de humor, desde algo mais fino até uma comédia mais 

apelativa”, explica. 

  Não costuma ver peças de teatro, mas assiste filmes em uma média de três por semana. 

Possui grande contato com a música, ainda que de forma amadora. Toca guitarra e compõe 

músicas, e busca aperfeiçoar-se nessa área sempre que pode. Quanto a Shakespeare, conhece 

muito pouco. “Só li resumos e alguns fragmentos de sua obra. Nada além disso”, comenta. 

Contudo, diz gostar do pouco que conhece. Na minissérie, achou mais graça no 

administrador do teatro e “no publicitário que ele contrata, que era meio maluco”. 

 

i) Danilo tem 24 anos, mora em Camobi e é acadêmico de Ciências da Computação. Ouve 

rádio uma média de duas horas por dia e passa boa parte do seu tempo na Internet. Vê pouco 

tevê, principalmente à noite, “naquela hora que a gente chega em casa e não tem nada o que 

fazer, mesmo”, conta. Não possui canal por assinatura e assiste principalmente o Jornal 

Nacional, Programa do Jô (ambos da Rede Globo) e filmes diversos. 

  Danilo conta que assistiu apenas O Rei do Gado e a Casa das Sete Mulheres antes de 

ver Som e Fúria, mas comenta ter achado muita graça em A Invenção do Brasil e Quinto dos 



 51 

Infernos. Seu interesse súbito pela minissérie surgiu de seu histórico com o teatro. Fez teatro 

amador por seis anos e revela gostar muito de trabalhar em peças infantis. Quanto a 

Shakespeare ele conta ter lido peças e visto filmes em uma fase de sua vida. “Gostei uma 

época, mas enjoei um pouco, e depois nunca mais reli”, explica. 

  Achou muita graça nos diálogos da minissérie e nos conflitos dos personagens. Falou 

pouco da estética e das referências que a série traz, mas deixou claro suas mágoas com a 

política de incentivo à cultura: “essa merda nunca ajuda quem precisa, em cada lugar são 

sempre os mesmos que conseguem ajuda. Normalmente quem consegue ajuda são artistas e 

companhias que já são pops. Conheci muita gente que solicitou, que merecia e não 

conseguiu”, desabafa. 

 

j) Paula tem 28 anos, é enfermeira e mora no centro da cidade. Assiste tevê com freqüência e 

conecta com mais freqüência ainda. Assiste Rede Globo, Fox, Disney Chanel, dentre outros. 

Seus programas favoritos são seriados, novelas, desenhos e filmes. Acompanhou vários da 

Rede Globo, como Presença de Anita, Pé na Jaca, Toma Lá dá Cá e A Casa das Sete 

Mulheres (novamente citada). 

  Não costuma ver peças de teatro, mas gosta de filmes. Quanto a expressões artísticas, 

Paula gosta muito de desenhar e procura se aperfeiçoar nessa área. De Shakespeare, só viu 

filmes e gosta muito do que conhece. Achou a minissérie engraçada em alguns momentos, 

mas com o humor um pouco forçado em outros. Achou mais graça na briga entre os diretores 

e no publicitário maluco. Quanto à estética, não lembra dos detalhes. 

 

l) Graziele tem 22 anos, estuda publicidade e mora no centro. Costuma usar só tevê e 

Internet, ouvindo rádio e lendo mídias impressas raramente. Não possui canal por assinatura 

e costuma ver tevê das 19 às 21 horas nos dias de semana, sendo que na sexta vê o Programa 

do Jô e no sábado, Altas Horas, ambos da Rede Globo. Admite que pouco vê outros canais. 

  Dentre as novelas, minisséries e programas que acompanhou, Graziele citou Som e 

Fúria, Toma Lá Dá Cá, Capitu, Caminho das Índias, Sete Pecados, Cabocla, Rei do Gado, A 

Indomada e Maysa – Quando Fala o Coração e Beijo do Vampiro. 

  Não vê peças de teatro e costuma ver poucos filmes, uma média de três ao mês. Já 

assistiu alguns espetáculos de dança e de música, mas poucas vezes. Costuma ver mais séries 

e desenhos na Internet que acompanhar pela tevê ou alugar. Escreve pequenos contos para 

colocar na internet e algumas vezes tentou escrever poesia.  
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  Quanto a Shakespeare, tem alguns livros, mas, em suas palavras, “não tenho paciência 

para ler os livros dele”. Já viu filmes relacionados, mas não gosta muito. Não reconheceu 

nenhuma referência na série, mas gostou muito. “Achei a série engraçada e bem divertida, ela 

prende a atenção”, afirma. Lembra bastante da estética, achou bem diferente, escura, e que 

combinou com o contexto. Revela que na faculdade costuma trabalhar com vídeos e aprende 

sobre cores e como a imagem produz sensações diversas nas pessoas, e por isso reparou tanto 

na fotografia e iluminação da série. 

 

m) Bruno tem 29 anos e é diretor de arte em Porto Alegre. Costuma ler impressos, ver tevê e 

acessar a Internet, mas quase nunca ouve rádio. Assiste tevê mais à noite, possui canal por 

assinatura e seus canais favoritos são Sony e SporTV. De novelas, acompanhou apenas 

Rainha da Sucata, da Rede Globo, e viu Som e Fúria pela Internet. O que mais marcou da 

minissérie foi a edição e a música incidental. Gostou porque achou diferente das outras 

produções da mesma emissora. 

  Assiste filmes com freqüência, principalmente nos finais de semana. Costuma alugar 

ou ir ao cinema. Já assistiu espetáculos de dança, música e exposições de artes, mas não 

costuma acompanhar muito. De Shakespeare só leu Sonho de Uma Noite de Verão e viu a 

montagem da peça Hamlet. Quando perguntado se gosta ou não do autor, Bruno respondeu 

apenas “respeito”.  

  Bruno gostou muito da série, achando mais graça nos diálogos. Quanto à estética, 

disse ser “muito apurada, assim como em todos os trabalhos de Fernando Meireles. A 

fotografia também é marcante”. 

 

n) Maria tem 24 anos, é bacharel em Artes Cênicas, trabalha no grupo Tui como atriz, técnica 

e também administradora. Costuma ver tevê, ler impressos, acessar Internet e ouvir rádio. 

Costuma ver tevê ao meio dia, geralmente os jornais da Globo, novelas de noite e às vezes 

alguns filmes que passa mais tarde. Possui canal por assinatura e acompanha algumas séries 

do canal Net.  

  Além do teatro, Maria também tem se dedicado a estudar música, flauta transversal. 

Gosta muito de música e lembra de que quando estava na faculdade, toda terça-feira tinha um 

momento musical que ela sempre assistia. 

  O que mais a marcou foi o diretor, que em sua interpretação estava louco, e que a vida 

dele, apesar de estar no teatro municipal, mostrava um pouco a dificuldade dessa vida, os 

conflitos psicológicos. Gosta de Shakespeare, já leu Romeu e Julieta, Sonho de Uma Noite de 
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Verão e participou de um espetáculo. Gosta, mas não é fã. “Quem tá no teatro tem que 

conhecer Shakespeare”, afirma. 

  Achou muita graça nas piadas da minissérie, especialmente as voltadas ao teatro, que, 

segundo ela, só o pessoal do teatro entende. “Muitas piadas eram a ver com os textos de uma 

peça, ele fazia um trocadilho com Hamlet, mas só que conhece vai saber. Ou falava o nome 

de um autor, de um diretor... eles falavam „esse teatro pós moderno‟ e riam disso, coisa que o 

pessoal do teatro sabe”, conta. 

 

o) Ingrid começou a se dedicar ao teatro depois que se aposentou e recentemente se formou 

em Artes Cênicas. Mora no bairro Perpétuo Socorro. Não usa a Internet, ouve rádio muito 

pouco e prefere não ligar a televisão. Mas gosta muito da leitura, principalmente de livros.  

  Assiste as peças de teatro que pode porque acredita que, para quem atua, ver peças de 

teatro é muito importante. Gosta de filmes, especialmente de Almodóver, gosta muito de 

dança e planeja um dia fazer ballet, mas não acompanha muito. Já leu e gosta de Shakespeare, 

mas nunca participou de nenhuma montagem. 

  Assistiu a minissérie Som e Fúria quando saiu em DVD, condensando-a em dois dias 

apenas. Gostou muito das cenas de teatro, do que acontece nos bastidores. Comentou que 

aquilo que foi retratado na minissérie acontece na vida real, e citou o caso do mau ator – que 

na minissérie aparece uma atriz que parece ser uma péssima profissional mas está no teatro 

municipal porque é filha de um homem importante e influente. 

  Não achou a série engraçada, mas achou interessante e muito boa. Gostou que eles 

brincaram com a idéia do fantasma, que trouxeram como se fosse uma coisa normal, natural. 

Gostou de ver, também, a transformação dos personagens, como o galã de novela que não 

sabe atuar e, de repente, começa a atuar bem, como um despertar. 

  Achou graça no cenário de Sonho de Uma Noite de Verão, logo no começo da 

minissérie, disse ser um cenário ridículo, que não faz jus à situação e ao diretor renomado.  

 

 5.4.2 Análise comparada 

 

  A análise compara foi dividida em várias categorias para facilitar o entendimento das 

supostas mediações que atuaram no processo de recepção. 
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a) Idade e local onde mora 

  Esses dois itens tiveram pouca repercussão na recepção da minissérie. Dos 14 

entrevistados, 13 tinham idade entre 20 e 30 e apenas um possuía mais de 50 anos. Os locais 

foram bem variados, diversos bairros, dois no centro e um fora de Santa Maria. O local 

influenciou principalmente nos canais da tevê aberta que não pegam em alguns lugares.  

 

 b) Ocupação 

  Todos os entrevistados ou possuem nível superior completo ou ainda estão cursando. 

A ocupação, ou seja, a profissão que exercem ou estão estudando para exercer, é um dos itens 

que mais mostrou influência na forma como cada um percebeu a minissérie.  

  Entre os três publicitários: um reparou muito no personagem publicitário da 

minissérie, interpretado por Rodrigo Santoro. Achou exagerado e estereotipado demais, mas 

gostou bastante. Os outros dois publicitários falaram bem da estética da série, que lembravam 

bastante dela, elogiaram a fotografia e a iluminação – coisas que são muito utilizadas em 

comerciais e propagandas nessa área. 

  Os três entrevistados que trabalham com teatro também citaram cenas e lembraram de 

coisas na minissérie profundamente referentes ao teatro. Um citou o diretor maluco, a atriz 

que não quer papéis secundários, as lendas envolvendo teatro, o galã de novela que vai para o 

teatro. Outro afirmou que achou mais graça nas piadas voltadas ao teatro que só o pessoal 

envolvido com teatro entende. Outro citou a transformação dos atores e o cenário da 

montagem de uma peça. Ainda foi dito que a crítica da política do incentivo à cultura devia 

ter sido mais forte. 

  O acadêmico de Letras falou em sua entrevista de movimentos literários e comparou a 

obra de Shakespeare com outras obras estudadas em seu curso. As outras ocupações não 

influenciaram tão diretamente na percepção da minissérie. 

 

c) Consumo de mídia 

  A Internet é quase unanimidade. Dos 14 entrevistados, 13 usam a Internet como o 

principal ou um dos principais meios de comunicação. A tevê está em segundo lugar. Todos 

assistem à tevê muito, às vezes ou raramente, mas nenhum deixa de ver algum programa. 

Cinco possuem canal por assinatura, mas mesmo assim acabam assistindo os canais abertos, 

dos quais o que mais acompanham é a Rede Globo. 
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  O veículo rádio parece ser pouco ouvido, porque apenas três entrevistados disseram 

ouvir rádio com certa regularidade, e os outros que citaram “rádio” dentre seus veículos de 

comunicação mais usados revelaram ouvir muito pouco. 

  Mas o consumo de mídia não se limita a isso. Os entrevistados mostraram outras 

diferentes formas de consumir o mesmo produto, no caso a minissérie, que foi produzida e 

veiculada em um certo período, mas não se limitou a ser consumida da mesma forma. A 

maioria acompanhou pela tevê, o que de certa forma prejudicou um pouco nas entrevistas, 

uma vez que os que viram só uma vez na época da veiculação da série já não lembravam dos 

detalhes. Por outro lado, foi bom para ver o quanto alguns detalhes marcaram os 

telespectadores, que mesmo depois de vários meses ainda lembravam as loucuras do 

protagonista, a iluminação, cor e música da minissérie. 

  Contudo, houve outras maneiras de consumir o mesmo produto audiovisual. Alguns 

viram outras vezes pela Internet ou pelo DVD depois de lançado, ou viram somente pelo 

DVD, ou somente pela Internet. Alguns viram a série pouco tempo antes da entrevista, um 

dos entrevistados comprou o box com a série e reviu várias vezes. 

 

d) Consumo cultural e produção artística 

   Muitos entrevistados possuíam algum tipo de ligação com a arte, direta e 

indiretamente. Não só os atores de teatro, mas outros dois entrevistados possuíam uma forte 

ligação com essa área, tendo ambos participado de teatros amadores. Dois tinham ligação com 

a música, um tocando violino e contrabaixo e o outro tocando guitarra; um fez por muito 

tempo aulas de canto e dança; um escreve pequenos contos e outro crônicas; outro 

entrevistado costuma fazer desenhos.  

 Quanto ao consumo cultural, a maioria consome o mesmo tipo de produção. Filmes 

foram os itens mais citados. Exposições de arte, apresentações musicais e de dança são 

raramente apreciados. Peças de teatro são mais citadas, principalmente entre os entrevistados 

envolvidos com o teatro profissional e amador. 

   

e) Ligação com Shakespeare, teatro e literatura 

  Com o teatro, cinco entrevistados se destacaram: um acadêmico de Artes Cênicas e 

dois integrantes do grupo Tui, e dois entrevistados que participaram por vários anos de grupos 

de teatro amador. Literatura tivemos dois entrevistados do curso de Letras e outros com 

ligações muito fortes com a Literatura, mas sem estudá-la, apenas por apreciação.  
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  Com Shakespeare, a coisa foi diferente. Todos os entrevistados conheciam 

Shakespeare, ainda que nunca tivessem lido nada do autor. Isso provavelmente ocorreu pelo 

fato de existirem muitos filmes, músicas e até telenovelas inspiradas nas obras do bardo 

inglês. Contudo, suas opiniões foram bem diferentes. 

  Sete entrevistados leram entre duas e quatro obras de Shakespeare, três deles acham o 

autor muito importante para o teatro e literatura, dois dizem gostar muito, um diz apenas que 

respeita e um diz que costumava gostar, mas enjoou. Desses sete, dois são da área de Artes 

Cênicas e um de Letras, e precisam conhecer e estudar o autor. 

  Quatro entrevistados nunca leram e conhecem muito pouco sobre o autor e suas 

tramas. Dois dizem conhecer pouco, apenas fragmentos das histórias ou versões 

cinematográficas, mas afirmam gostar do que conhecem. Um diz não conhecer nada do autor, 

apenas o nome e saber que ele é expressivo, um grande nome. Outro afirma não ter interesse 

nem paciência para lê-lo, e não gosta do que sabe a respeito. 

  Apenas três leram mais que quatro obras, sendo que dois são a área de Artes Cênicas – 

um profissional e um amador. Apenas um desses três, o que não tem ligação com o teatro, 

disse gostar muito dos sonetos do bardo, mais do que das obras. Os sonetos foram citados por 

apenas um dos entrevistados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Essa pesquisa contribuiu para o crescimento acadêmico e permitiu reflexões sobre os 

estudos de recepção. Os dados aqui levantados foram importantes para o entendimento das 

diferentes maneiras em que a minissérie “Som e Fúria” foi interpretada e percebida pelos 

telespectadores.  

  Para chegar a tal resultado, foram necessárias entrevistas em profundidade com um 

número específico de indivíduos que assistiram a minissérie. Para a seleção, o uso de 

questionários foi imprescindível na hora de verificar quais entrevistados possivelmente teriam 

informações mais aproveitáveis para a análise, ainda mais levando em consideração a época 

em que as entrevistas puderam ser feitas e a época de veiculação da minissérie. 

  Só foi possível elaborar um questionário e um roteiro para as entrevistas depois de 

entender melhor sobre estudos de recepção e os conceitos de mediações, explicados nos 

capítulos um e dois, e assim conseguir elaborar perguntas que aproveitassem ao máximo as 

informações cedidas pelos entrevistados. Os estudos sobre mediações e estudos de recepção 

foram importantes não só na elaboração da entrevista e do questionário, como também foram 

fundamentais para a análise e conclusão do trabalho como um todo. 

  Foi possível constatar que diversas mediações interferiram na percepção da minissérie. 

Dividindo as mediações em individual, situacional, institucional e videotecnológicas, como 

definidas por Orozco no capítulo um, podemos entendê-las melhor.  

  Na mediação individual entra a chamada “bagagem cultural” do indivíduo. Como 

vimos nas entrevistas, os que conheciam as obras de Shakespeare, principalmente Hamlet, 

entenderam mais piadas que os que não conheciam Shakespeare, e se ativeram em detalhes 

mais relativos ao autor. Quem não leu e nem conhece as tramas do dramaturgo, ateve-se em 

detalhes como iluminação, música, e achou graça em outros elementos da minissérie.  

  A mediação situacional diz respeito ao local, horário e situação emocional 

momentânea. Isso leva em consideração que a minissérie passou em um horário considerado 

tarde da noite demais para ser acompanhado por muitos, fator que levou a desprezar parte dos 

questionários aplicados. Os que se submeteram a acompanhar a minissérie foram os que 

costumam dormir mais tarde, ou que acabaram por assisti-la na internet ou em DVDs algum 

tempo depois. Também teve quem perdeu alguns capítulos em vista do horário, ou que 

prestou menos atenção por estar cansado. 

  A realidade econômica e social dos indivíduos influenciou apenas quanto à assinatura 

de canais fechados ou a compra do box com os DVDs, consumo cultural e consumo de arte 
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dos entrevistados, o que ainda assim não é um fator definitivo. Através da Internet é possível 

ter acesso a livros, filmes, espetáculos e de todo o universo que essa mídia permite usufruir. O 

local onde reside cada um deles influenciou principalmente nos canais da tevê. Em alguns 

locais, poucos canais ou apenas a Rede Globo é disponível. 

  A mediação institucional refere sobre a instituição, local de trabalho e outros locais 

que o indivíduo freqüenta e meio em que está inserido. Essa foi a mediação que pareceu 

interferir com mais intensidade na recepção da minissérie. Os entrevistados focaram-se em 

suas áreas de trabalho ou nos grupos aos quais pertencem. Exemplo disso são as pessoas 

envolvidas com o teatro, que citaram bem mais cenas dos atores sendo atores, diretores em 

crise, mitos do teatro, desrespeito da platéia. Os publicitários focaram-se na parte mais 

estética da minissérie, e também houve uma percepção mais detalhada do personagem que se 

dizia publicitário.  Ainda na mediação institucional pode-se citar os entrevistados da área 

das Letras, que se ativeram nos textos referentes a Shakespeare, que ambos já haviam lido. 

  Por último, está a mediação videotecnológica, que permite a minissérie ser veiculada 

na tevê, em pouco tempo estar disponível em meios alternativos na internet, e meses depois 

ser lançada em DVD. Essa disponibilidade e acesso à minissérie fez com que cada 

telespectador tivesse outra maneira de perceber o mesmo produto de formas diferentes: houve 

quem viu só pela internet, só depois do lançamento do DVD, ou viu na época, na internet e 

depois que lançaram o DVD. Quem viu mais e em uma época mais próxima a realização das 

entrevistas, teve uma percepção mais detalhista. Além disso, também se inclui nessa mediação 

a competência para compreender as variadas linguagens de mídias e a familiaridade com a 

tevê e as outras formas tecnológicas em que estamos inseridos.  

   Também deve ser levado em consideração o predomínio da Rede Globo sobre as 

outras emissoras na recepção televisiva dos entrevistados. Até mesmo os entrevistados que 

possuem canais por assinatura optaram por ver a Rede Globo, e diversos puderam citar 

telenovelas ou minisséries que acompanharam e que se lembram. Algumas foram mais 

lembradas que as outras, como por exemplo a minissérie A Casa das Sete Mulheres. Essa 

característica da emissora e também a reputação do diretor Fernando Meirelles foram alguns 

fatores que despertaram a atenção dos telespectadores para assistirem a minissérie. 

  Analisando e comparando as respostas dos entrevistados, foi possível concluir que eles 

possuem certo perfil semelhante e algumas características em comum. A maioria conhece, 

muito ou pouco, o inglês William Shakespeare e gosta do que conhece. No geral, possuem 

alguma ligação com a arte, em suas diversas formas e expressões, seja a música, a literatura, o 
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cinema ou as artes visuais. A maioria está, também, na mesma faixa etária e trabalha na sua 

área de formação ou está estudando em uma faculdade. 

  Talvez esse perfil seja devido à realidade da cidade onde os entrevistados residem e 

onde foi feita a pesquisa, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cidade conhecida por seu 

grande número de estudantes universitários. Mas também o perfil cultural, escolar, artístico e 

de interesses pessoais dos entrevistados não se diferem muito. Possivelmente esteja correto 

afirmar que o público que consumiu a minissérie, que se agradou da mesma e que se dispôs a 

dar uma entrevista falando a respeito seja um grupo com essas características.  

  Concluímos também que não existe uma recepção certa, absoluta, porque é impossível 

prever a reação do público que a consumirá antes da produção. Existem múltiplas formas de 

apropriação de um produto ficcional televisivo. Por isso, até mesmo um produto ficcional 

diferenciado feito para um público segmentado pode ter espaço na tevê aberta e ser 

considerado uma produção de sucesso, como mostra o anexo 2.  
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ANEXO 1 

 

Entrevista exclusiva cedida por Hique Gómez para a pesquisa em 14 de abril de 2010. 

 

 

1. Como surgiu a o convite de participar no Som e Fúria e fazer a música de abertura? 

       Fomos chamados pelo diretor que já havia nos assistido. Nos chamou para os ensaios 

começamos a tocar e aí ele falou da trama e tinha duas palavras rimadas . Então começamos a 

tocar e fizemos esta musica. Gravamos aqui no meu estudio pra mostrar a eles e foi a que 

entrou no ar mesmo.  

2. Quem criou os Irmãos Delfino? 

Os outores da série. Que é Canadense. 

3. Kraunus Sang e o Maestro Pletskaya influenciaram os personagens? 

      Totalmente. É uma dupla que lida com as tragedias e com a morte de uma forma 

engraçada com umhumor muito sutil.   

4. Como foi essa experiência? 

   Muito breve. Ficamos tres dias gravando. E gravamos um musica na Igreja da consolação.  

Mas foi legal contracenar por exemplo com o Felipe Camargo, estar num set de filmagens 

com a Andréia Beltrão e outras estrelas da TV Brasileira. 

5. Assistiu toda a série? O que achou?  

     Não pude assistir tudo porque etsávamos fazendo shows,mas assimque sair vou comprar. 

O que vi achei muito bom e a critica foi muito favorável.   

6. Conhece o Slings and Arrows, que deu origem ao Som e Fúria? 

Vi alguns capitulos na internet pra conhecer.  

7. E o que achou da estética da série?  

     Achei muito legal e acho que eles utilizaram mais musica do que o Fernando Meireles.  

8. Gosta de Shakespeare? Como artista, Shakespeare tem alguma influência pra você? 

     Gosto de Shakespeare sim acho que ele chega a quase perto de um Jaime Caetano Braun . 

Ehehe ... Brincadeira,mas o nosso bardo não fica lonje não. O Shakespeare me influenciou 

quando eu estava muito gordo e resolvi tomar um Shake para emagrecer sempre lembrava 

dele. Shake speare.  
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ANEXO 2 

 

 

24/07/2009 - 17h36  

Comentário: "Som & Fúria" é sucesso de 

crítica, mas fracasso em matemática  

JAMES CIMINO 
da Folha de S.Paulo  

A audiência realmente importa tanto quanto fomos condicionados a acreditar? Faço essa 

pergunta porque "Som & Fúria", a série da Globo sobre Shakespeare, é uma das melhores 

coisas que já vi na TV aberta, de longe, nos últimos cinco anos. Mesmo assim, o programa 

tem perdido feio no Ibope até para filmes de quinta exibidos na Record. Não chega a dez 

pontos.  

E eu mais uma vez pergunto: E daí? Não há espaço nenhum para a diversidade na grade de 

programação? As TVs têm apenas que buscar produzir e reproduzir aquilo que o público 

maciço supostamente espera ver? Se a resposta para essa pergunta for sim, então a TV 

brasileira realmente ainda está na era paleozóica, porque, nos Estados Unidos, país que serve 

de modelo supremo para executivos de TV que valorizam tanto as questões de mercado, a 

segmentação de público é quase tão importante quanto a preocupação com números e cifras 

representadas por essa entidade chamada audiência que, a meu ver, não passa de mera 

abstração estatística, como os números sobre segurança em voos e, em alguma proporção, as 

pesquisas de intenção de voto. Chega a ser engraçado ver um país tão avesso à matemática 

quanto o Brasil ter os números como parâmetro para algo não quantificável como a arte e a 

cultura.  

Leia também no blog Cacilda: Som & Fúria/A Tragédia Shakespeariana 

 

Zé Paulo Cardeal/TV Globo 
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Elenco de "Som & Fúria" em cena da minissérie; audiência perde 

no Ibope, mas tem vantagem na qualidade 

"Som & Fúria" não é apenas um programa bem produzido, com atores bem dirigidos, ótima 

trilha sonora, roteiro bem amarrado, edição dinâmica, fotografia, figurinos e direção de arte 

impecáveis, personagens cativantes, elenco de primeira --seja do teatro, seja da TV. Sua 

importância está no fato de discutir, na própria TV, de forma bem humorada, inteligente e, 

mais importante, não hermética, o papel do teatro no atual panorama das artes cênicas 

brasileiras.  

É mais ou menos o que fez o filme "A Malvada" (EUA, 1950), ao expor os bastidores do 

teatro em comparação com o cinema. Naquela produção, o diretor da Broadway Bill 

Sampson, interpretado por Gary Merill, dá um discurso inflamado sobre a decadência do 

teatro para a aspirante a atriz Eve Harrington (Anne Baxter), que questiona porque ele está 

deixando sua posição artisticamente privilegiada para dirigir um filme em Hollywood, o que 

ela, ingenuamente, considera uma fábrica de produtos culturais de baixo valor artístico. "Não 

aprove ou desaprove. [O cinema] pode não ser o seu teatro, mas certamente é o teatro de 

alguém", rebate o diretor.  

Nota-se que a discussão é velha. "Som e Fúria" traz isso para a atualidade, mas, dessa vez, o 

teatro vai à forra com a TV. Mostra o ator de TV interpretado por Daniel Oliveira buscando 

reconhecimento artístico aonde? No palco e ao vivo, pois o teatro ainda é a mãe das artes 

cênicas. Pondera que, se alguém quer ser um ator de verdade, seja no cinema ou na TV, tem 

que ter uma formação teatral e que todos os atores, bons ou que pretendem ser bons, sabem 

disso.  

Ou seja, "Som & Fúria" pode não ser a TV da maioria, mas certamente é a TV que alguém 

espera ver, a minha por exemplo, e de mais uns poucos que somam esses quase dez pontos no 

Ibope. Um meio que é capaz de produzir elementos de valor artístico sem necessariamente 

terem de ser comerciais, embora também seja capaz de trazer obras de igual valor artístico, 

comercial e até político, como já ocorreu com programas como as novelas "Vale Tudo" e 

"Que Rei Sou Eu?"  

Louvor solitário  

É triste saber que a minha empolgação com "Som e Fúria" é quase solitária. Após a exibição 

do primeiro capítulo, fui comentar a série no Twitter. Abro a página e me deparo com alguns 

comentários de pessoas que diziam "não terem entendido nada" da minissérie, como se aquilo 

fosse uma tese de mestrado de física (embora, ironicamente, um dos comentários tivesse sido 

escrito justamente por uma pessoa com mestrado em física nuclear).  

Respondi na hora que não era de se surpreender, afinal, em uma sociedade em que as pessoas 

acham que o ápice da comunicação humana são 140 caracteres (o paradigma do Twitter), uma 

série sobre Shakespeare era demais mesmo.  

Houve quem se ofendesse, mas o que quis dizer com isso é que não damos mais oportunidade 

para que as coisas se expressem em sua verdadeira forma e em seu verdadeiro tempo.  

Temos que enfiar hormônios no gado para que ele cresça mais e mais rapidamente, temos que 

manter as galinhas acordadas à noite toda para que cresçam em peso e em tamanho em tempo 
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recorde. Temos que fazer a flor desabrochar mais rápido com adubos químicos. Temos que 

automatizar a indústria em detrimento do trabalho humano para aumentar a produção e 

cumprir prazos estabelecido pelo "mercado", essa outra entidade abstrata. Temos que sair com 

a pessoa mais linda fisicamente, sem nos darmos a menor possibilidade de nos 

surpreendermos com alguém não tão bonito assim. Temos que, já no primeiro capítulo de uma 

série com 12 episódios, ver se aquilo deu Ibope, se era facilmente palatável e, já de cara, 

elaborar uma opinião crítica sobre algo que não vimos no conjunto. É como se tudo já 

estivesse posto, determinado e planejado.  

Hoje é o último capítulo de "Som e Fúria" e estou ansioso para ver o que acontecerá com 

aquela companhia de teatro, com a montagem maldita de "MacBeth" e com o destino daquele 

teatro, cujos personagens ironizam tanto a hegemonia da TV e, ao mesmo tempo, tenta se 

firmar artística e comercialmente. Sei que, logo após as cortinas descerem, me sentirei 

novamente órfão, pois a minha TV mais uma vez foi reprovada na prova de matemática.  

 


