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Objetivo 

 

Estudar  a  evolução  dos  programas  televisivos  no  Brasil  tendo  em  vista  a  

tendência  à nacionalização do conteúdo. 

 

Metodologia 

 

Pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo com revisão histórico-contextual. 

 

Resumo 

 

O estudo comenta o processo histórico da implantação da televisão no Brasil. 

Analisa as medidas e incentivos governamentais que auxiliaram na chegada do 



 

novo produto ao mercado brasileiro. Além disso, identifica os aspectos que 

levaram a produção nacional de teledramaturgia a retratar assuntos e 

personagens que se assemelhassem ao cotidiano vivido pelos brasileiros, mesmo 

que sob influência de produtos de ficção seriada estrangeiros. Faz-se então um 

apanhado histórico dos programas inspirados em produtos internacionais 

mostrando a tendência para a nacionalização do programas produzidos aqui. 

Logo após, aprofunda-se a observação sobre a relação entre duas séries de TV: 

Os Normais (Rede Globo de Televisão) e Mad About You (rede de televisão 

norte-americana NBC). Para esta análise, estuda-se o formato sitcom como 

gênero televisivo que aborda o cotidiano de pessoas comuns. Além disso, 

estuda-se, em particular, um episódio de cada série que possuem temática 

análoga. Assim é possível estudar a semelhança entre as duas produções. 

 
Palavras chave: Teledramaturgia; ficção seriada; nacionalização; sitcom; Os 

Normais; Mad About You. 

 

Introdução 

 

O estudo apresenta uma análise a partir da observação, através da história da 

televisão brasileira, de algumas obras de teledramaturgia inspiradas em produtos 

estrangeiros, principalmente norte-americanos. A proposta é perceber a 

“nacionalização” de algumas séries de TV como forma de gerar aceitação do 

público local. 

 

Em  princípio,  descreve-se  um  breve  histórico  sobre  o  momento  da  chegada  

da televisão no país. Em seguida, analisar-se-á os processos que desencadearam 

a nacionalização da TV no Brasil, observando as questões históricas, sociais, 

políticas e culturais. Desta forma, é possível identificar alguns produtos nacionais 

que foram inspirados em obras estrangeiras. 



 

Em seguida, este trabalho busca situar a teledramaturgia como produto 

audiovisual capaz de retratar a sociedade e fazê-la refletir sobre suas questões. Da 

mesma forma, cita-se as sitcoms como gênero que se inclui neste processo de 

identificação com o telespectador. 

 

O texto se concentra, então, em traçar um paralelo entre as séries Mad About 

You (1992-1999, NBC), e Os Normais (2001-2003, Globo). 

 

A chegada das telinhas 

 

Em 18 de setembro de 1950, onze anos depois de sua estreia em Nova Iorque, a 

televisão chega ao Brasil. Aconteceu a primeira transmissão foi proporcionada 

pelo pioneirismo do empresário e jornalista Assis Chateaubriand, dono do então 

maior conglomerado de notícias do país: os Diários Associados. Ao contrário do 

que acontecia nos Estados Unidos, que se apoiou na forte indústria 

cinematográfica, a TV brasileira se apoiou nos artistas, técnicos e fazeres do 

rádio para construir a programação nacional. Surgia, desde estes primórdios, o 

"jeitinho brasileiro" de fazer televisão. 

 

Na década de 1950, o rádio era o veículo de comunicação mais popular entre os 

brasileiros. Desta forma, foram utilizados os mesmos artistas para conquistar o 

público também na telinha. Paulo Goulart, Paulo Gracindo, Zezé Fonseca e Mário 

Lago eram apenas vozes que pairavam no imaginário do ouvinte. A partir da 

televisão, estes artistas ganharam rosto, forma e, pouco mais tarde, também 

cores. O início da TV foi marcado por diversos programas herdados diretamente 

do rádio. Sobre este assunto, pesquisadores como Maria Christina  Brandão  de  

Faria,  Sérgio  Mattos  e  Marialva  Barbosa  possuem  extensa  e aprofundada 

pesquisa. 

 



 

 

O  que  este  texto  pretende  chamar  a  atenção  é  para  as  articulações  do  

Governo brasileiro no sentido de possibilitar a instalação e expansão da TV. 

Articulações essas que engessaram, de certa forma, a produção do conteúdo 

audiovisual principalmente sob dois aspectos: o controle estatal da concessão de 

canais e a tecnologia imposta pelo Governo para a produção e transmissão. Fato 

que influenciou na adoção de uma programação nacional, de acordo com os 

objetivos do governo na Fase Elitista e na Populista (MATTOS, 2010). 

 

Para este estudo, vamos considerar o que Sérgio Mattos classificou como as 

fases do desenvolvimento  da  televisão  no  Brasil.  São  elas:  a  Fase  Elitista  

(1950-1964);  a  Fase Populista (1964-1975); a Fase do Desenvolvimento 

Tecnológico (1975-1985); a Fase da Transição e da Expansão Internacional 

(1985-1990); a Fase da Globalização e da TV Paga (1990-2000) e a Fase da 

Convergência e da Qualidade Digital (2000-2010) (MATTOS, 2010). 

 

Processos que desencadearam a nacionalização da TV no Brasil 
 

Na Fase Elitista, Sérgio Mattos enquadra os primeiros momentos da TV brasileira, 

período em que haviam poucos aparelhos receptores no país. É nesta fase que 

encontraremos na  TV  Tupi,  em  1953,  o  primeiro  exemplo  de  

nacionalização  dos  programas  norte- americanos: Alô Doçura! (1953-1964, 

Tupi). A primeira sitcom brasileira foi inteiramente inspirada na americana I love 

Lucy (1951-1957, CBS) e o "casal doçura", como ficaram conhecidos  Eva  Wilma  

e  John  Herbert,  estrelou  a  comédia  romântica.  Mas  na  versão brasileira, o 

casal interpretava personagens diferentes com temas centrados nos problemas 

de comunicação entre homem e mulher. A série já era um indício do que a 



 

televisão brasileira se tornaria mais à frente: bastante influenciada pela televisão 

norte-americana. 

 

Ainda nesta Fase, observa-se que a Constituição Federal do Brasil vigente na 

época versava que as concessões de canais de televisão, bem como sua 

anulação, dependia de decisão do Presidente da República. Sérgio Mattos (1990) 

explica um pouco mais: 

 

O sistema brasileiro de radiodifusão é considerado um 

serviço público e as empresas que o integram sempre 

estiveram sob o controle governamental direto, uma vez que 

o estado era quem detinha até 5 de outubro de 1988, data 

da promulgação da nova Constituição brasileira, o direito de 

conceder/cassar licença e permissão para uso de 

frequências de rádio ou televisão. 

 

Este fato garantia uma censura velada aos canais de televisão que dependiam de 

vontade política para estar no ar. Quando o Brasil enfrentou um golpe militar em 

1964 e seguiram-se a partir dali 21 anos de Ditadura Militar, a censura foi ainda 

mais feroz e direta, com departamentos que foram criados especificamente para 

analisar e aprovar qualquer conteúdo antes que ele fosse exibido. Aliado aos 

departamentos de censura prévia, havia ainda uma política de influência sobre a 

criação de programas no sentido de promover e incentivar produtos audiovisuais 

que embutissem em seus assuntos, temas, personagens, trilha sonora, etc. um 

sentimento de nacionalismo, característico dos governos militares. Neste contexto 

foi criado, em 1967, o Ministério das Comunicações, cujas medidas 

contribuíram para a influência oficial do setor. "Isto facilitou a ingerência política 

nos meios de comunicação, evidenciada até mesmo nos conteúdos veiculados e 



 

sempre sob a justificativa de estarem exercendo um controle técnico" (MATTOS, 

1990). 

 

A tecnologia de gravação, transmissão e exibição adotada, que também parte de 

decisões do governo, impedem uma produção local. Todo o equipamento de 

software e hardware existente no país depende de tecnologia importada. Ou seja: 

é muito caro fazer televisão no Brasil. A cadeia produtiva é dependente de 

incentivos governamentais para manter a programação no ar. 

 

(...)  o  Estado  continua  a  exercer  um  forte  controle  

sobre  a  indústria  cultural brasileira, em parte devido à 

dependência dos veículos de massa em relação aos 

subsídios oficiais. Esta dependência cresce em importância 

quando se tem conhecimento  de  que  o   setor  bancário  

nacional  (a   quem  as  empresas  de comunicação  

recorrem  para   obter   financiamentos,  visando  o   

funcionamento rotineiro ou planos de expansão) é 

conduzido ou diretamente supervisionado pelo governo, que 

é também quem continua determinando a política 

econômico- financeira do País através de decretos, 

medidas provisórias, portarias (MATTOS, 1990) 

 

Além disto, segundo conclusão de Mattos, o modelo brasileiro de televisão é 

dependente de publicidade, o que, de certa forma, também é um sistema de 

censura. Isso é, se um programa não rende dividendos à emissora em termos de 

publicidade, ele sai da programação. O que significa em última instância que, em 

parte, quem decide a programação é o mercado publicitário e, não, como deveria 

ser, a qualidade do programa exibido. "Além de ampliar  o  mercado  consumidor  



 

da  indústria  cultural,  a  televisão  age  também  como instrumento mantenedor 

da ideologia e da classe dominante" (MATTOS, 1990). 

 

Um pouco mais adiante, na Fase Populista (que se inicia a partir das políticas 

implementadas pela Ditadura Militar), a televisão ganha importância de mass 

media e os consumidores de classes menos abastadas eram atraídos pelo 

novo aparelho, símbolo de avanço do país. 

 

Foi durante esta fase que a redução do custo dos 

televisores, como resultado do aumento da escala de 

produção, exerceu uma grande influência sobre a televisão, 

contribuindo para ampliar o mercado e atraindo cada vez 

mais os investimentos publicitários. Para atender às 

exigências da nova audiência os conteúdos dos programas 

ficaram cada vez mais populares. Durante a segunda metade 

da década de 60, a programação das televisões estava 

basicamente assentada na tríade: novelas/ "enlatados"/ e 

shows de auditório. (MATTOS, 1990) 

 

O objetivo era, naquele momento, conquistar a audiência e desta forma, também 

cada vez mais publicidade. No entanto, o modo de fazer televisão até aquele 

momento era bastante improvisado, beirando o amadorismo. Heranças do rádio. 

E foi neste cenário que a TV brasileira sofreu uma grande influência ideológica 

norte-americana: em 1965, nasce a Rede Globo de Televisão, tendo, 

inicialmente, o respaldo financeiro e técnico do grupo americano Time/Life. 

 

O envolvimento americano da TV Globo serviu para que a brasileira usufruísse 

das vantagens dos dólares e da experiência gerencial estrangeira. Surge o 



 

"Padrão Globo", que profissionalizou o fazer televisivo no Brasil. A Globo 

importou técnicas bem mais avançadas criando patrocínios, vinhetas de 

passagem, breaks e outras inovações que continuam sendo utilizadas. Mais tarde, 

através da Constituição de 1967, ficou proibido o domínio estrangeiro nos meios 

de comunicação brasileiros. Mais uma tentativa de nacionalizar o conteúdo 

veiculado.  Assim,  o  Time/Life  teve  que  se  retirar  das  decisões  majoritárias  

da  Globo, deixando a família Marinho comandando a rede de televisão de maior 

audiência no Brasil até os dias atuais. 

 

No final da Fase Populista, a TV Globo já se consolidava como produtora de 

teledramaturgia. Já não se usava mais o amadorismo do rádio e as produções se 

profissionalizavam a cada produto. Mas as pressões por conteúdo popular e 

nacional, vindas agora também do povo consumidor, não apenas das 

necessidades políticas de elevação do nacionalismo,  culminaram  na  demissão  

de  Gloria  Magadan  da  Globo.  Glória  María Magdalena Iturrioz y Placencia 

nasceu em Havana, Cuba e mudou-se para o Brasil em 1964 após longa trajetória 

comandando o departamento de televisão da empresa Colgate-Palmolive, grande 

patrocinadora de telenovelas. Pouco depois foi convidada por Walter Clark, então 

diretor-geral da Globo, para chefiar o recém criado departamento de novelas da 

emissora. Em descrição no portal Memória Globo, a própria emissora a coloca 

como escritora de tramas que não falavam sobre o cotidiano vivido pelos 

brasileiros: 

 

Na Globo, Glória Magadan acumulou as funções de 

escritora, produtora e supervisora de novelas, nas quais 

procurou adaptar a linguagem folhetinesca para o Brasil, 

ainda que suas obras não retratassem diretamente a 

realidade do país. Conhecida à época como “rainha da 



 

telenovela”, imprimia um estilo melodramático, privilegiando 

tramas de capa e espada, romanticamente fantasiosas e, em 

geral, ambientadas em longínquos cenários. (MEMÓRIA 

GLOBO, 2014) 

 

Na tentativa de "abrasileirar" a programação, a emissora demitiu Magadan em 

1969: 

 

Foi assim que "varreu-se" o estilo ditado pela cubana Glória 

Magadan da emissora do Jardim Botânico, com seus 

condes, duques e dramas de sheik, para conhecermos um 

universo genuinamente nacional. Assim, a Veneza de 1500 

em que se encontravam os atores Carlos Alberto e Yoná 

Magalhães em A Ponte dos Suspiros cede lugar para a 

Bahia contada por Dias Gomes em Verão Vermelho e O 

Bem- Amado (ALENCAR, 2005) 

 

Havendo sepultado Magadan, dá-se início à era Janete Clair, que foi convidada 

por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor de operações da 

Globo. Ainda no site Memória Globo observa-se traços de como esta mudança 

foi feita. Tratada com muito mais carinho do que a biografia disponível de 

Magadan no mesmo site, Clair é colocada como a grande novidade da emissora, 

símbolo de modernidade: 

 

Em 1969, estava ocorrendo uma grande mudança na 

teledramaturgia da Globo. O reinado de Glória Magadan 

estava chegando ao fim e os melodramas capa e espada 

davam lugar a histórias naturalistas, ágeis, com enfoque 



 

mais próximo da realidade brasileira. Janete Clair teve um 

papel de destaque nesse processo ao escrever Véu de 

Noiva.  Novela  das  oito  que  marcou  a  estreia  de  Regina  

Duarte  na  emissora, formando um par romântico com 

Cláudio Marzo, Véu de Noiva tinha diálogos curtos e  

coloquiais, personagens e  cenários contemporâneos e  –  

novidade absoluta na época – uma trilha sonora moderna 

composta especialmente para ela. 

 

Assim, estava se formando o time que levou a emissora para a tentativa de 

construir um retrato do cotidiano: Boni, Janete Clair e seus finais casamenteiros e 

a "namoradinha do Brasil", como ficou conhecida Regina Duarte. E, da mesma 

forma, toda a programação brasileira seguiu este curso, uma vez que o "Padrão 

Globo" segue sendo parâmetro para as outras emissoras. Mesmo com este 

desligamento das tramas de "longínquos cenários" a Globo já havia incorporado 

tanto o modo de fazer quanto os produtos prontos que foram importados e 

posteriormente abrasileirados, como no caso de Alô, Doçura!. 

 

Ainda  na  década  de  1960,  outra  história  americana  deu  origem  a  um  

seriado brasileiro: A Família Trapo (1967-1971, Rede Record de Televisão). 

Estrelada por Ronald Golias e Jô Soares, a sitcom foi criada sob influência da 

família von Trapp do musical The Sound of Music, eternizado na voz suave e 

doce da estrela Julie Andrews em sua versão cinematográfica, A Noviça Rebelde 

(The Sound of Music, 1965, diretor Robert Wise). 

 

Outro exemplo de inspiração direta foi A Grande Família (1972-1975, Globo), cuja 

primeira versão criada na década de 1970 foi baseada na norte-americana All in 



 

the family (1971-1979, CBS). Foram 112 episódios exibidos semanalmente e 

trazia uma maneira quase velada de crítica à política vigente: 

 

A presença do personagem Júnior (Osmar Prado) se 

justificava em uma necessidade política do autor do seriado, 

Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, para fazer críticas sociais. 

Por conta disso, era quase sempre censurado e episódios 

chegaram a ser proibidos de ir ao ar (TELEDRAMATURGIA, 

2014) 

 

Na versão contemporânea de A Grande Família (no ar desde 2001, Globo), o 

formato não comporta plateia ao vivo e traz um elenco de peso: Marco Nanini, 

Marieta Severo como o casal principal e novos nomes como Guta Stresser. Os 

personagens são mais modernos e as críticas, apesar  de  continuarem veladas, 

continuam aparecendo. Desta  vez,  sem  censura prévia. 

 

No final de 1999, a rede Bandeirantes de Televisão, a Band, tentou inovar sua 

programação produzindo duas sitcoms: Santo de Casa... (1999, Band) e A Guerra 

dos Pintos (1999-2000, Band), baseadas nas americanas Married...with children 

(1987-1997, Fox) e Who's the boss (1994-1992, ABC) respectivamente. Em 

notícia publicada em Junho de 1999, a TVFolha fala sobre a criação destas séries: 

 

As séries cômicas "A Guerra dos Pintos" (às 20h) e "Santo 

de Casa..." (às 20h30) são produzidas por uma associação 

entre a Bandeirantes e a Columbia TriStar International 

Television. (...) A Columbia e a Band dividiram igualmente 

os US$ 8 milhões de investimento na implantação de um 

núcleo de produção de sitcoms. Serão feitos 52 episódios 



 

de cada série. Essa estratégia de co-produção é uma 

novidade para a Band, mas é aplicada pela Columbia em 

pelo menos 15 outros países do mundo, onde a Columbia 

adapta seriados com elenco e linguagem locais. (TVFOLHA, 

1999) 

 

As séries ficaram no ar apenas por poucos meses, sendo exibidos cerca de 25 

capítulos dos 55 gravados de cada sitcom. 

 

Por muito tempo, o formato foi deixado para segundo plano nas grandes 

emissoras do país e a telenovela ganhou espaço de destaque na programação. 

Na década de 1990, porém, outra sitcom de sucesso surgiu e trouxe a temática 

das comédias cotidianas novamente à tona: Sai de Baixo (1996-2002, Globo). 

Com nomes como Cláudia Gimenez, Marisa Orth, Miguel Falabella e Tom 

Cavalcanti no elenco, a série trazia uma plateia, como em Família Trapo, mas 

diferenciava-se porque mostrava erros de gravação. Assim, o programa 

continuava a criação de uma "identidade brasileira" para as sitcoms: "mesmo os 

erros dos atores eram editados, aparecendo no final da emissão, como se a 

televisão mostrasse o programa em-se- fazendo". [grifo do autor] (DUARTE, 

2008). 

 

Uma série israelita Be Tipul (2005-2008, HOT3) serviu de inspiração para a 

norte- americana In Treatment (desde 2008, HBO), estrelada por Gabriel Byrne. 

Ambas foram a fonte para que Selton Mello criasse Sessão de Terapia (desde 

2012, GNT). A série fala sobre um  terapeuta e  seus  pacientes. Em  março de  

2014  haverá o  lançamento de  outra série brasileira nos mesmos moldes: Psi 

(HBO), criada pelo escritor Contardo Calligaris (autor de livro homônimo) e tem no 

elenco a veterana Cláudia Ohana. 



 

 

Esta  invasão  de  séries  brasileiras  em  canais  fechados  tem  sido  

possibilitada por medidas políticas. Em 12 de setembro de 2011, o Governo 

Federal sancionou  a Lei 12.485, da Agência Nacional do Cinema, que exige que 

os canais fechados atuantes no território brasileiro reservem pelo menos 3h30 por 

semana de conteúdo nacional e de produção independente em horário nobre. 

 

Teledramaturgia como retrato do cotidiano 

 

No Brasil, antes da televisão, os folhetins publicados nos jornais criaram o hábito 

da ficção seriada. Depois, com os teleteatros houve uma preocupação com o 

discurso oral, mas a linguagem era emprestada do teatro. Com o passar do 

tempo, as técnicas foram se aperfeiçoando e o veículo adquiriu características 

próprias. 

 

Segundo Alencar (2005) a teledramaturgia se tornou um fenômeno 

comunicacional, 

 

pois aí veremos procedimentos psicológicos básicos, tais 

como transferência, sublimação, bem como a discussão dos 

valores e crenças da sociedade brasileira ganharem uma 

dimensão de massa. De certa maneira, podemos dizer que a 

partir da década de setenta, a telenovela passou a ser uma 

espécie de divã coletivo da sociedade brasileira. 

 

A respeito deste divã em massa, é possível citar casos como o da novela O 

Rei do Gado (1996, Globo), de Benedito Ruy Barbosa, que “incorporou a luta 

contemporânea pela reforma agrária” (HAMBURGUER, 2000). 



 

No entanto, o gênero teledramaturgia não se aplica somente às telenovelas. As 

pesqui- sas sobre elas servem como base para o objeto deste estudo: as séries 

de TV. A telenovela tem aproximadamente 150 capítulos diários (exceto 

domingos) e dura 6 meses. Os persona- gens são fixos, tendo pouca alteração 

do elenco principal. Já a série traz episódios fechados, cada história termina ao 

final do capítulo. 

 

Neste cenário, de acordo com Maria Coelho Flausino (2001), o seriado entra em 

cena como uma alternativa ousada para a programação televisiva: 

 

O seriado não será visto por toda a família, (...) Será, por 

assim dizer, um espaço de discussão de temas atuais, que 

mobilizam a sociedade, mas que devem ser vistos pelos 

adultos da casa, os que teoricamente têm mais poder de 

decisão em relação aos valores morais a serem adotados 

pelo grupo. (...) O seriado é um misto de ousa- dia e 

pesquisa, que procura mesclar o melodrama, tão presente 

em nossa memória narrativa popular tradicional, à 

modernidade. 

 

Segundo Ortiz (2003), as séries de TV transitam com maior facilidade e têm poder 

de “mundialização” maior do que as telenovelas. Daniel Filho (1983, apud 

RUBIM, 2001), diretor do seriado Mulher (1998-1999, Globo), afirma que este tipo 

de entretenimento é uma alternativa interessante para a telenovela: “As séries 

propõem uma diversificação da progra- mação. Elas não pretendem substituir 

qualquer outro gênero. Simplesmente surgem como coisa nova para a televisão”. 



 

Assim, o seriado representa, de certa maneira, uma nova tendência das 

produções televisivas com a chegada da “TV 2.0”1 – que permite ao espectador 

controlar a programação: “Nela, você é quem manda. São milhares de opções 

de programas, para assistir na hora em que der na telha. Além disso, não basta 

ver o seriado favorito. Você pode participar dele, virar praticamente um co-autor” 

(CORDEIRO, 2007). 

 
Sitcom: Instagram da sociedade 

 

Se a teledramaturgia, principalmente as telenovelas e séries, é o retrado do 

cotidiano, a sitcom enquadra-se como o Instagram2 da sociedade. São retratos 

instantâneos do dia-a-dia, de coisas comuns a todos e que permitem um colorido 

diferente a cada filtro colocado. 

 

Sitcom, a situation comedy, é um gênero de série de TV que denomina as 

comédias de situação, com episódios de curta duração (geralmente 22 minutos), 

exibidos semanalmente. Cada semana conta-se uma aventura com começo meio 

e fim, cuja roupagem permanece a mesma: um grupo de amigos, uma família 

atrapalhada ou um casal que luta para ficar junto apesar das diferenças. Os 

cenários permanecem estáticos ao longo das temporadas: um bar, apartamento  

ou  escritório.  Os  personagens  principais  são  fixos.  Tudo  para  criar  uma 

atmosfera familiar, de fácil identificação pelo público. 

 

                                                            
1 A TV 2.0 está ligada à internet ou às TVs por assinatura. Neste sistema, o internauta escolhe a 
programação que quer ver; escolhe a hora e quais os programas que quer assistir. 
2 Instagram é um aplicativo para celular gratuito que permite aos usuários tirar fotos, aplicar um 
filtro e depois compartilhá-la em redes sociais instantaneamente, de acordo com a conexão de 
internet disponível. 
 



 

Neste contexto, o formato constitui uma produção barata pois possui poucos 

personagens fixos, locações, externas - geralmente apenas plano geral de cenas 

reais da cidade onde a história se passa. 

 

Além disto, a fórmula também serve para que, caso o telespectador tenha 

perdido algum episódio, ele consiga assistir o próximo sem dano ao 

entendimento. Os personagens se tornam amigos do público, uma turma que se 

revê semanalmente e que sempre tem uma novidade para contar, mas que 

permanecem sendo as mesmas pessoas de anos atrás. O divertimento e o riso 

acontecem a partir desta familiaridade com os personagens, pois as histórias 

contadas são inesperadas, mas plausíveis de acontecer com qualquer pessoa. 

 

Seus personagens são construídos de maneira 

estereotipada, pois, devido à curta duração dos episódios, a 

identificação do espectador precisa ser imediata. Assim, os 

protagonistas principais obedecem, de forma geral, a 

certos rituais, que, pela sua recorrência, aliada à insistência 

em determinadas temáticas, temporalidades, espaços de 

ação, e mesmo bordões, garantem a unidade do programa. 

(DUARTE, 2008) 

 

Com esta estrutura, a sitcom utiliza dos aspectos hilários do dia-a-dia de pessoas 

comuns,  crônicas  cotidianas  que  revelam,  episódio  a  episódio,  

coincidências,  pequenos azares,  atropelos,  tropeços:  "é  um  desfilar  de  

situações  engraçadas,  imprevistos,  mal-entendidos, trocadilhos, piadas rápidas, 

enxutas" (DUARTE, 2008). E desta forma, tudo que acontece - e que poderia 

acontecer com qualquer um - por mais bizarro que possa parecer a princípio, 



 

acabam tendo final cômico e revelam as práticas, comportamentos, valores 

familiares, culturais, sociais ou políticos dos personagens. 

 

Os Normais e Mad About You: um estudo das semelhanças 

 

Ao observar os 71 episódios de Os Normais e os 164 de Mad About You percebe-

se com facilidade a coincidência de temáticas, situações, personagens, 

histórias. Isto acontece por várias razões que serão estudadas a seguir. 

 

Mad About You 

 

As histórias nova-iorquinas de Mad About You (MAY) foram protagonizadas por 

Paul Reiser (co-criador) e Helen Hunt (diretora e produtora de alguns 

episódios) na pele dos recém-casados Paul e Jamie Buchman. Na descrição no 

site IMDB, MAY é uma "light television comedy featuring Paul and Jaime 

Buchman as a recently married couple in New York City. They point out the 

gentle humor of domesticity and in the everyday situations of life."3  (IMDB, 

2014). Uma comédia cujos personagens principais vivenciam o dia-a-dia de 

um grupo pequeno de pessoas, nesse caso Paul, Jamie e alguns amigos e 

parentes mais próximos. 

 

Essa SitCom é inteiramente construída sobre o 

relacionamento de um casal. (...) seu único propósito é 

tentar colocar um espelho na vida de um casal e perceber 

como eles reagem a diversas situações corriqueiras, 

                                                            
3 Uma comédia de TV light que traz os recém casados Paul e Jamie Buchman em Nova Iorque. 
Ela aponta o humor suave no doméstico e no cotidiano das situações da vida (tradução nossa) 
 



 

principalmente aquelas impostas por uma grande metrópole 

como Nova Iorque.(SALGADO) 

 

Já nos primeiros momentos da série, pode-se confirmar que a intimidade do 

casal, longe de ser romântica e sexual o tempo inteiro, será amplamente 

abordada. A primeira cena de MAY, que foi ao ar nos Estados Unidos em 27 de 

setembro de 1992, traz o casal na cama tentando dormir enquanto um deles 

ronca. Para a surpresa do público, quem ronca é a mulher, Jamie, enquanto Paul 

fica abismado com o barulho. Logo após, o público assiste à abertura, que traz 

fotografias, em preto e branco, retratando o casal em cenas cotidianas pelas ruas 

da cidade, lendo jornal, tomando sorvete, etc. 

 

Paul é o típico bom moço da cidade grande. Ele é um cineasta independente e 

foca seu trabalho em projetos de documentários, nada do glamour hollywoodiano. 

"Neurótico e perfeccionista como a cidade, nunca admite que errou – apenas 

segundo ele: 'vê as coisas de um modo diferente'"(SALGADO). Jamie é uma 

relações públicas que deixou uma carreira consolidada numa grande empresa 

para fundar seu próprio negócio. Ela "não admite que as pessoas possam não 

gostar tanto assim dela, o que gera vários conflitos, principalmente com os 

vizinhos"(IDEM). Os dois vivem os conflitos de morar numa cidade grande, 

tentando não enlouquecer na vida a dois e ainda lidar com parentes, amigos, 

desafetos, patrões, etc. 

 

O sucesso da série foi incomparável (Friends, que sempre esteve entre as oito 

séries mais assistidas, só seria lançada em 1994) e rendeu a Helen Hunt quatro 

prêmios Emmy consecutivos pelo papel. Além disto, enquanto fazia a série, a 

atriz contracenou com Jack Nicholson no filme Melhor é Impossível (As good 



 

as it gets, 1997, dirigido por James L. Brooks) e por ele recebeu o Globo de 

Ouro e o Oscar de Melhor Atriz. 

 

Os Normais 

 

A série de televisão Os Normais (ON), sitcom que foi ao ar pela Rede Globo de 

Televisão entre 2001 e 2003, mostra um casal de noivos que moram juntos e 

passam por situações hilárias, confusões, encontros e desencontros. 

 

Rui é “o cara normal que todo mundo conhece” (OS NORMAIS, 2003), antes de 

conhecer Vani era noivo de Martha, uma mulher mais madura e centrada. 

Classe média do Rio de Janeiro, ele possui um emprego burocrático e não 

muitas ambições profissionais. É tranquilo e não gosta de bagunça, barulho, 

baladas, mas acaba cedendo à noiva e por isto se coloca nas mais loucas 

confusões. Se acordo com descrição do site Teledramaturgia (2009): 

 

Rui é um cara normal, igual a você. Cheio de maluquices 

normais. Com milhões de pequenas manias e grandes 

implicâncias. Mas, como toda pessoa normal, acha que todo 

mundo é maluco, menos ele. (...) É um cara legal, mas vacila. 

 

A comparsa de Rui nas aventuras de Os Normais é Vanilce, carinhosamente 

apelidada de Vani. Ela é “descontrolada e pra lá de supersticiosa, o que não 

deixa de ser uma coisa normal” (OS NORMAIS). Está na casa dos 30 anos e 

sonha em se casar com Rui, mesmo que esteja cheia de dúvidas e incertezas 

quanto ao amado. O site Teledramaturgia (2014) assim a define: 

 



 

Vani é uma mulher normal: passa metade do tempo 

elucubrando sobre coisas que não levam a nada. Acha que 

o noivo, Rui, é careta, mas quer casar com ele de qualquer 

maneira. (...) Tem um trabalho normal, como vendedora 

numa loja de roupas. E, apesar de ser meio maluquete, acha-

se a pessoa mais normal do mundo. 

 

São personagens tipicamente brasileiros, na medida em que não vivem ilusões e 

vidas tempestuosas, cheias de grandes dramas. 

 

A série rendeu outros produtos: cds, livros e dois longas-metragens. Apesar do 

horário de exibição ser após o horário nobre – o programa ia ao ar toda sexta-

feira, por volta dar 23h, logo após a revista eletrônica Globo Repórter – a série 

tinha índices de audiência que permitiram o desencadeamento de dois filmes em 

longa-metragem. 

 

Viagra: tema comum, visões diferentes 

 

(...)   as   modalidades  genéricas   seriais   não   se   

apresentam  de   estado   puro: contaminam-se umas  às  

outras; assimilam-se umas  pelas  outras.  Essa  recusa  à 

pureza, entretanto, não deve ser pensada como ausência de 

qualidade, pois a riqueza da produção televisual reside 

exatamente na possibilidade de fazer da fragmentação e do 

embaralhamento fontes de inspiração para proposições 

novas e, muitas vezes, originais. (DUARTE) 

 



 

MAY e ON são sitcoms e possuem vários traços idênticos e a razão disto está, 

em primeiro lugar, pelo formato do gênero e, por conseguinte, nas histórias e 

mazelas que são comuns a todo ser humano. Mas nestas séries, pode-se 

identificar, ainda, outros pontos em comum que não necessariamente surgiram em 

função do formato. 

 

Tanto numa série como na outra, os homens do casal, Paul e Rui, podem ser 

identificados como o “herói simpático”, analisado por Edgar Morin (1967): “O herói 

simpático, tão diferente do herói trágico ou do herói lastimável, e que desabrocha 

em detrimento deles, é o herói ligado identificativamente ao espectador. Ele pode 

ser admirado, lastimado, mas deve ser sempre amado. É amado, porque é amável 

e amante”. Ainda segundo o autor, este tipo de herói é sempre o beneficiado do 

happy end, ou final feliz, que é uma felicidade “adquirida de modo quase 

providencial, depois das provas que, normalmente, deveriam conduzir a um 

fracasso ou uma saída trágica” (MORIN, 1967). 

 

Já as mulheres do casal, Jamie e Vani, se encaixam, dentro da cultura de massa 

estudada por Morin (1967) como um elemento para a promoção dos valores 

femininos. Segundo o autor, “os temas ‘femininos’ (amor, lar, conforto)”, 

explorados nos meios de comunicação de massa, são tão “identificativos” quanto 

os “heróis simpáticos”. 

 

As duas séries também possuem temas e tramas que coincidem. Um desses 

temas foi o uso de um medicamento para manter a ereção masculina por mais 

tempo. Trata-se do primeiro episódio da  sétima e  última temporada de  MAY  

(Season Opener) e  do  décimo terceiro episódio da primeira temporada de ON 

(Surpresas são normais). 

 



 

Por outro lado, nota-se que o casal brasileiro utiliza um recurso pouco usado 

pelas sitcoms americanas: o personagem fala para a câmera como se dirigindo 

ao telespectador diretamente, como se o convidasse para fazer parte da trama, 

envolver-se, tomar partido. 

 

Rui (vestindo o papel de anti-herói)   toma o remédio sem o consentimento da 

companheira, enquanto Paul tem de ser convencido por Jamie a toma-lo. Como 

bom moço, Paul fica absolutamente constrangido com a situação, enquanto Rui já 

estava preparado e esperando ansiosamente pelo efeito do remédio. Porém, ao 

chegar em casa, Rui encontra Vani numa crise de enxaqueca o que, de imediato, 

exclui qualquer possibilidade de sucesso sexual com sua companheira naquela 

noite. 

 

Como habitual nas duas séries, os protagonistas se deparam com pessoas 

completamente desequilibradas em seus caminhos que mudam o curso do 

planejado pelo casal. Nos episódios em questão: uma mulher da academia de 

ginástica que, por ter seus alongamentos perturbados por Jamie aponta a saída 

ao invés do chuveiro; e uma maluca prestes a cometer assassinato na versão 

brasileira. Assim, Jamie se vê presa do lado de fora da academia usando apenas 

toalha e Rui se depara com uma ninfomaníaca quando sua noiva está 

impossibilitada de fazer amor. Quando a tentativa era simplesmente ter uma noite 

divertida juntos, os protagonistas têm aventuras separadas. 

 

Enquanto Paul procura pela sua esposa na cidade inteira, Rui despacha Vani para 

o apartamento vizinho para reclamar do barulho de uma festa. Na ausência de 

Vani, o anti-herói acaba traindo-a com  a  ninfomaníaca que bate à  sua porta. 

O  brasileiro é  mais ousado: conversa com o membro enquanto o americano fica 



 

absolutamente desconfortável, pede ajuda pra amigo e tenta salvar a mulher. Rui 

não se importa com a situação da companheira. 

 

Ao observar os hábitos do casal americano e do brasileiro, percebe-se que as 

histórias contadas no Brasil são compatíveis com a cultura nacional. Em MAY, por 

exemplo, sempre há cenas que se passam num bar frequentado pelos 

personagens principais, o Riff's. No entanto, este hábito não se encaixa na cultura 

carioca. Em ON, Rui e Vani não frequentam o mesmo lugar sempre, tampouco 

têm um grupo de amigos fixos. 

 

Enquanto Paul e Jamie possuem um apartamento cujos cômodos são bem 

conhecidos do público, Rui e Vani possuem o elevador do prédio, uma cozinha 

americana e o quarto do casal. Mas o telespectador não sabe como estes 

ambientes se conectam. 

 

Apesar de sabermos de antemão, pelo sotaque e algumas tomadas em plano 

geral, em ambas séries a cidade é apenas pano de fundo da história. O 

apartamento de Jamie e Paul poderia, muito bem, estar em Los Angeles, 

Chicago, Seattle. Como na brasileira, Nova Iorque só aparece para que os locais 

ajudem a contar a história. Assim, quando Rui e Vani vão a uma festa no Leblon, 

o público, por conhecer a cidade, já sabe que será uma festa chique, com 

pessoas da alta sociedade carioca. Da mesma forma, quando Jamie diz que está 

usando apenas uma toalha no alto do Empire State Building, o público entende 

que ela está num dos lugares de maior circulação de pessoas da cidade. 

 

Ao final do episódio, Rui mantém segredo sobre a traição e quando Vani retorna 

ao lar, dá-se o happy end. O final feliz de Paul e Jamie traz o casal tendo relações 

sexuais no elevador do Empire State Building. 



 

 

Em seguida, o prólogo do episódio, cena recorrente, traz o casal principal na 

cama, conversando sobre a aventura do dia ou, no caso dos americanos, dando 

continuidade e amarrando o final da história. 

 

Conclusão 

 

Assim como constatou Sérgio Mattos em seus estudos, a TV brasileira surge 

essencialmente urbana e esta tendência segue na programação e no conteúdo 

exibido. 

 

Por uma necessidade de modernização, Assis Chateaubriand tem a primeira 

iniciativa de trazer a telinha para o país. A política nacional se encarregou de 

modernizar, equipar e incentivar a decolagem da TV. Nascida neste contexto de 

incentivo do Governo Federal, a Rede Globo de Televisão trouxe know-how norte-

americano para as produções nacionais e se consolidou como a maior produtora 

brasileira de teledramaturgia. Seus produtos vão desde minisséries e especiais, 

até as soap operas americanas e destacam-se aqui as sitcoms, também trazidas 

para o país por inspiração no formato líder de audiência nos Estados Unidos. 

 

Com alguma experiência em versões brasileiras, a TV Globo lança Os Normais 

em 2001 e neste texto foi possível apontar algumas semelhanças e diferenças 

com relação à americana Mad About You: ambas trazendo um casal como 

protagonista. 

 

Por mais que sintamos uma semelhança na temática, nos personagens e 

situações, ON parece ser um produto genuinamente brasileiro. Um história 

doméstica carioca contada para brasileiros através de um casal normal. De 



 

alguma forma as temáticas vão sempre ser as mesmas, pois as mazelas 

humanas são comuns, independente da origem, do idioma, da cor, raça, credo. 
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