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Resumo 
 
Este artigo aborda os conceitos de autoria e gênero discursivos na telenovela 

“Cordel Encantado”, produzida e exibida em 2011 pela Rede Globo de Televisão, 

no Brasil. A leitura bakhtiniana é direcionada pelo tensionamento conceitual de 

autor-criador e autor-pessoa e gêneros discursivos secundários no escopo da 

ficção televisiva enquanto prática cultural. A metodologia baseia-se numa leitura 

culturalista, com enfoque na América Latina, que pensa a teledramaturgia a partir 

das mediações socioculturais e da hibridização. Como consideração final é 

possível afirmar que visualizar o dialogismo de M. Bakhtin a partir dos meios de 

comunicação revela possibilidades de leitura da telenovela que desmitificam a 

ideia (de uma visão elitista de cultura) de que apenas na literatura é possível 

analisar narrativas permeadas pelas ideias de autoria e discursividade. 
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Introdução 

 
A telenovela brasileira é um elemento muito representativo de nossas matrizes 

culturais e formadoras da ideia de brasilidade desde seu início na década de 1950 

(com “Sua Vida me pertence”, TV Tupi, 1951) e, com mais força, a partir de Beto 

Rockfeller (TV Tupi, 1968). Junto ao reconhecido “modelo brasileiro” de produção 

em Martín-Barbero (2009), o formato industrial adquirido pelo modus faciendi de 

nossa teledramaturgia adentra cotidianamente as casas de milhares de 

brasileiros3. Uma telenovela que, ao lidar com a projeção e a identificação 

daqueles que a consomem, é também “amada e odiada” na mesma intensidade 

por acadêmicos e estudiosos do assunto, isto é, provoca posicionamentos 

polarizados numa clara acepção dos “apocalípticos e integrados” de Eco.  

 

Como coloca Maria Rita Kehl: 

 

Cotidiana e doméstica, transformou-se nesse período 

[década de 1970] na principal forma de produção da imagem 

ideal do homem brasileiro. Mais especificamente, as novelas 

das 20h da Globo, as mais abrangentes e mais assistidas da 

televisão brasileira, cumpriram nos anos 70 – quando 

começaram a se modernizar e a se afirmar com uma estética 

realista – o papel de oferecer ao brasileiro desenraizado que 

perdeu sua identidade cultural um espelho glamurizado, mais 

próximo da realidade de seu desejo do que da realidade de 

sua vida, e que por isso mesmo funcionou como elemento 

conformador de uma nova identidade, identidade brasileira, 

identidade-de-brasileiros, talvez o mais parecido com uma 

                                                            
3 No Brasil 96,9% dos lares possuem televisão, segundo informações do PNAD/IBGE (2011).  



 

identidade nacional que este país já teve. (KEHL, 1986, p. 

289). 

 

Dessa forma, vendo a telenovela pelo viés dos Estudos Culturais, o artigo propõe 

uma leitura de “Cordel Encantado” (2011), a partir do pensamento dialógico de 

Mikhail Bakhtin representado nas conceituações de autor, gênero e estilo. Tem-se 

em mente a dificuldade do empreendimento, especialmente por dois motivos: o 

espaço limitado para a discussão e a desgastada ideia de que tais concepções 

apenas podem ser tensionadas no campo da literatura – um preconceito, como 

sempre, descabido (BRAIT, 2008, p. 91).  

 

A primeira dificuldade, é bom justificar, é instransponível e, por isso mesmo, 

apresenta uma visão incompleta e possuidora de lacunas a serem completadas 

pelo leitor do trabalho. Já a segunda, de mais fácil resolução, busca justamente 

desmitificar tal visão: não apenas é possível pensar o dialogismo bakhtiniano nos 

meios de comunicação atuais, como o é necessário fazê-lo para a compreensão 

de assuntos fundamentais como estética televisiva, cultura televisiva, imaginação 

melodramática e hibridização cultural nas investigações em telenovela (SILVA; 

RIBEIRO, 2013a). 

 

Por isso, um dos aspectos que fundamentam o trabalho está na tentativa de 

preencher os gaps4 encontrados em pesquisas de Programas de Pós-Graduação 

                                                            
4 Uma dissertação sobre o mesmo objeto (Cordel Encantado), mas que possui um tema diferente, 
isto é, a abordagem passa pelas práticas de consumo e pela estética da repetição, renovação e 
diferença. O trabalho não observa – num primeiro plano - os processos hibridizadores no processo 
de construção narrativa e nem toma como problema de pesquisa uma releitura da cultura a partir 
da telenovela (“Estratégias da renovação da telenovela: a produção de uma estética da diferença 
em Cordel Encantado”, de Aliana Aires Barbosa – PPGCOM/ESPM - Dissertação defendida em 
2013). E outro trabalha com a hibridização cultural a partir da cultura midiática, isto é, possui tema 
correlato ao empreendido por esta pesquisa, mas analisa um objeto distinto em termos de gênero 
narrativo televisivo (minissérie e não telenovela) e, mesmo sendo do campo comunicativo, 
aproxima-se muito mais do campo literário por ter como objetivo apontar as conjunções e as 
disjunções da obra televisiva em relação ao texto seminal da adaptação (“Palimpsesto mediático: o 



 

em Comunicação do Brasil que trabalham com a mesma temática da hibridização 

cultural e da ficção seriada televisiva, mas que ignoram num primeiro momento as 

questões relacionadas aos conceitos bakhtinianos.  

 

Assim, este artigo estrutura-se da seguinte maneira: iniciamos com uma 

contextualização do objeto analisado no contexto da telenovela brasileira e as 

possibilidades de leitura do arcabouço teórico bakhtiniano nos meios de 

comunicação. Passamos em seguida para a discussão de autoria (autor-criador e 

autor-pessoa) em “Cordel Encantado” e, finalizamos, com os gêneros secundários 

na televisão (entendidos enquanto prática cultural) vistos como social e 

historicamente localizados na esfera discursiva da comunicação. Neste trabalho, a 

reflexão sobre autoria sobressai-se em profundidade em relação ao debate acerca 

dos gêneros discursivos. 

 
A telenovela brasileira em contexto: apresentando “Cordel Encantado” 
 
A telenovela “Cordel Encantado” foi produzida e exibida pela Rede Globo de 

Televisão entre 11 de abril e 23 de setembro de 2011, no horário das 18h, com a 

autoria de Thelma Guedes e Duca Rachid, numa totalidade de 143 capítulos. A 

história de tom fabular se passa em locais fictícios como Seráfia (um reino 

europeu distante) e Brogodó (uma típica cidade do sertão brasileiro). Como coloca 

Nilson Xavier (2011), a união de dois mundos imaginários tão distantes entre si 

provou ser uma escolha mais do que acertada pelas autoras, já que: 

 

A união desses imaginários era representada pelo amor 

entre a cabocla brejeira (Açucena/Aurora), criada por 

lavradores, sem saber que é a princesa de uma casta real 

                                                                                                                                                                                     
lastro ibérico medieval n’O Auto da Compadecida”, de Evandro José Medeiros Laia – 
PPGCOM/UFJF - Dissertação defendida em 2012). 



 

europeia, e um jovem sertanejo (Jesuíno), que fica proscrito 

ao ser identificado como o filho legítimo do cangaceiro mais 

temido e respeitado da região. Quando a família real vem da 

Europa, em busca da herdeira do trono, o amor dos dois fica 

ameaçado. 

 

No caso de “Cordel Encantado”, pensar a hibridização é pensar a mistura e a 

mestiçagem como processos intrínsecos à cultura e a comunicação. Entretanto, 

mais do que lidar com as fusões, acomodações, crioulizações, sincretismos, 

traduções e adaptações híbridas, pensar a hibridização é também pensar em seus 

resultados, suas consequências e impactos.  

 

Ao invés de entender a hibridização apenas como a possibilidade da mestiçagem, 

pensar de modo híbrido implica exigências maiores daquele que se propõe a 

compreendê-la. Exige certo desconforto, pouca linearidade e o abandono de 

conclusões que recaiam em meras relações de causa e efeito. Uma destas 

exigências está justamente em reconhecer os elementos que compõem a 

hibridização – isto é, elementos de sua metaconstrução e contexto - para daí, sim, 

elencar os elementos frutos da mistura, os elementos sui generis resultantes do 

processo. 

 

É interessante observar que apenas a partir dos Estudos Culturais, e na nossa 

realidade com a Escola Latinoamericana de Comunicação (com a Teoria das 

Mediações), é que o olhar metodológico transferiu-se de um lugar onde a 

“manipulação, massa amorfa e espectador acrítico” eram presentes, para outro 

lugar no qual as possibilidades de “apropriação, de ressignificação e 

ressemantização” por parte do espectador ganhavam importância nas discussões 

entre a comunicação, a cultura e a política (MARTÍN-BARBERO, 2009). 



 

É o que pode ser encontrado em “Cordel Encantado”. Lopes e Mungioli (2012, p. 

158) explicam que nesta ficção televisiva: “o discurso híbrido da cultura oral 

sertaneja construiu uma trama envolvente baseada em duas importantes matrizes 

narrativas da cultura brasileira: a literatura de cordel e a telenovela”. E completam 

dizendo que: “[...] Cordel Encantado enreda-nos pela polissemia e plasticidade 

semiótica do texto audiovisual em um mundo ficcional com referências diretas e 

indiretas” às várias hibridizações narrativas e culturais. E aqui se entende a 

hibridização cultural, pela conceituação de García Canclini (2011, p. 283), como o 

“desmoronamento de categorias e pares fixos de oposição”, isto é, as formas pela 

quais os elementos culturais se fundem e produzem “culturas híbridas” gerando 

“gêneros impuros”. 

 

Uma polissemia que caminha lado a lado com as matrizes culturais e os formatos 

industriais da literatura de cordel e da telenovela (SILVA, 2013, p. 137). Dito de 

outro modo, nesta ficção seriada o processo de hibridização cultural se deu a 

partir do uso de elementos da cultura popular (literatura de cordel, imaginário 

popular sobre o cangaço, contos de fada) e da cultura erudita (referências à 

literatura francesa, elementos da corte, mundo medievo) numa produção da 

cultura massiva (telenovela e suas lógicas narrativas), reelaborando significações 

(SILVA; RIBEIRO, 2013b). Assim, foi a partir da formação dos personagens 

(arquétipos modulares) e na interdependência entre eles (elementos internos à 

produção de sentido), que esta narrativa seriada conseguiu demonstrar a 

hibridização cultural.  

 
Pensando o dialogismo bakhtiniano nos meios de comunicação 
 
Considerando o diálogo como um tecido organizado e estruturado que faz parte da 

natureza histórica dos seres humanos, somos levados a entendê-lo como o 

instrumento (transformador da realidade) de leitura do mundo e da palavra. Nessa 



 

linha de raciocínio Mikhail Bakhtin apresenta o papel da linguagem como 

primordialmente dialógica. Suas ideias sobre o homem e a vida são marcadas 

pelo princípio dialógico, constituidor da existência humana, segundo o qual a 

interação entre os sujeitos é o princípio fundador tanto da linguagem como da 

consciência. O sentido e a significação dos signos dependem da relação entre 

sujeitos e são construídos na interpretação dos enunciados.  

 

Para Bakthin, o uso do termo diálogo não se constitui em mera técnica 

conversacional ou de evolução temático-discursiva capaz de revelar pontos de 

vista e visões de mundo, nem mesmo em uma estratégia para encobrir o domínio 

através da linguagem: 

 

O diálogo, no sentido mais estrito do termo, não constitui, é claro, 

senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da 

interação verbal. Mas, pode-se compreender a palavra diálogo 

num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em 

voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal de qualquer tipo (1992, p. 55). 

 

A concepção de dialogismo está espaço interacional entre o ‘eu e o tu’ ou entre o 

‘eu e o outro’. Assim encontra-se o sentido atribuído por Bakhtin ao papel do 

“outro” na constituição do sentido e também no fato de que “nenhuma palavra é 

nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz”. Dito de outro modo, ao 

entendermos os meios de comunicação como gêneros discursivos secundários 

(conceito a ser explicado em tópico específico), conseguimos enxergar que a 

construção das narrativas televisivas, por exemplo, são entremeadas pelas vozes 

sociais, pelos valores axiológicos presentes na sociedade. E, para além dos 

meios, é através das mediações sociais provocadas neles e reverberadas nas 

relações entre receptores que a alteridade torna-se mais nítida. 



 

Ou seja, a comunicação só pode existir a partir de relações intersubjetivas e 

interindividuais de sujeitos socialmente organizados (uma unidade social). 

Segundo Bakthin a consciência individual não só nada pode explicar, mas, ao 

contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social (1988, 

p. 35). E ainda: “separando os fenômenos ideológicos da consciência individual 

nós os ligamos às condições e às formas de comunicação social”. Isto é: “A 

existência do signo nada mais é do que a materialização dessa comunicação e a 

consciência individual não é o arquiteto dessa superestrutura ideológica, mas 

apenas um inquilino do edifício social dos signos ideológicos” (1988, p. 36). 

 

É precisamente na palavra que melhor se revelam as formas básicas e ideológicas 

gerais da comunicação massiva. A palavra acompanha todo ato ideológico. Os 

processos de compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma 

telenovela, um ritual, um comportamento humano) não podem operar sem a 

participação do discurso interior. Isso não significa, obviamente, que a palavra 

possa suplantar qualquer outro signo ideológico (BAKHTIN, 1988). Desse modo, 

fica claro que mesmo com a participação do discurso interior o processo não pode 

acontecer individualmente, mas na sua interlocução entre os pares, assim a 

linguagem nunca é utilizada vagamente, mas sim em um contexto histórico e 

social onde se interpenetram a enunciação, as condições de comunicação e as 

estruturas sociais.  

 

É dizer que ao analisarmos uma telenovela, como aqui fazemos, jamais podemos 

descolar tal exercício do contexto de sua produção, da construção de sua 

mensagem e, num viés mais especulativo, das formas de recepção e circulação 

cultural deste produto midiático. O Circuito da Cultura em Richard Jonhson (2004, 

p. 35), por exemplo, é uma forma de apoio a esta leitura, pois ele promove uma 

visão da telenovela que transita entre os espaços do privado e do público vivido 

pelos sujeitos e seus pares. Nele, cada quadro representa um “momento” e cada 



 

“momento” depende dos outros e é indispensável para o todo. Cada um deles, 

entretanto, é distinto e envolve mudanças características de forma. Segundo o 

autor, se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos, 

necessariamente, o que ocorre nos outros pontos, já que as formas que tem mais 

importância para nós, em um determinado “momento”, podem parecer bastante 

diferentes para outras pessoas, localizadas em outro ponto. Assim, evita-se a 

supervalorização de determinadas fases do circuito. 

 

E, como coloca Irene Machado, pensar o dialogismo a partir dos meios de 

comunicação massivos não é apenas transportar formulações de uma área (como 

o romance) para outra. Pelo contrário, é redimensionar tais conceitos pelos 

encontros e diálogos interculturais, isto é, reelaborar dialogicamente o 

pensamento. No caso da televisão, a autora a apresenta como um “enunciado 

concreto da comunicação mediada” e, a partir de nossa leitura, analisar a 

telenovela neste viés é compreendê-la na esfera comunicativa da cultura onde 

tudo reverbera em tudo e onde as formas culturais vivem nas “fronteiras” – 

gerando, assim, elementos híbridos (MACHADO, 2008, p. 162). 

 
O autor-pessoa e o autor-criador 
 
A concepção de autor e autoria em M. Bakhtin é perpassada sempre pelo 

dialogismo: pela visão marcante da alteridade nas interações entre os indivíduos. 

O autor na teoria bakhtiniana é dividido em autor-pessoa e autor-criador, uma 

divisão que direciona a compreensão do objeto estético em análise. 

 

O autor-pessoa é o ser físico, um elemento do acontecimento ético e social da 

vida (FARACO, 2008). É o autor conhecido, numa visão comum, como aquele que 

“escreve” a obra. Ou, no caso de “Cordel Encantado”, estes sujeitos são as 

autoras Thelma Guedes e Duca Rachid. Entretanto, na discussão bakhtiniana o 



 

destaque recai não na figura do sujeito-escritor, mas sim na figura etérea do autor-

criador. 

 

É o autor-criador uma função estético-formal da obra, ou seja, uma parte imanente 

do todo artístico (o objeto estético). Uma parte que sustenta e, por conseguinte, 

cria e dá forma à obra. Esta concepção de autoria que não se fulcra no indivíduo 

que escreve, mas sim no elemento externo que permite que sejam criados os 

personagens, suas características e o mundo no qual eles habitam. 

 

Para tentar facilitar este entendimento do autor-criador é preciso visualizar duas 

vias de reflexão apresentadas por Faraco: 1) Bakhtin vê o autor-criador, num 

primeiro momento, a partir de uma posição axiológica (valorativa) e que dá 

unidade ao todo artístico; e, um pouco depois, 2) o autor-criador é visto como a 

voz criativa (social) que também dá unidade ao todo artístico, mas nesta visão, a 

partir das vozes sociais (heteroglossia) escolhidas pelo autor-pessoa (2008, p. 41). 

 

A primeira conceituação coloca o autor-criador como o responsável por criar uma 

espécie de “confronto de mundos”, em outras palavras, é dele a função de, no 

plano estético e no ato criativo, confrontar o sistema de valores, normas, costumes 

e tradições comungadas pela sociedade (o plano axiológico da realidade vivida) 

com o sistema de valores proposto dentro da narrativa (o plano axiológico da 

obra), isto é, os valores que delineiam os personagens e o caráter de cada um 

deles, as situações e as resoluções de problemas, e o desenrolar da história. 

Ainda nesse confronto (num misto de reflexo, refração e reconstrução de valores), 

e a partir do autor-criador, o leitor/espectador vivencia os dois planos axiológicos 

no contato com a obra e reelabora, consequentemente, novos mundos, novas 

axiologias.  

 



 

Em “Cordel Encantado” é possível perceber isso quando vemos a estrutura 

arquetípica do quadrilátero melodramático que a compõem, isto é, na narrativa 

existe a presença do Justiceiro (herói), do Traidor (vilão), da Vítima (mocinha) e do 

Bobo (bufão) (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 168). Assim, é possível colocar 

Jesuíno na figura do Justiceiro, Timóteo como o Traidor, Açucena/Aurora como a 

Vítima e inúmeros outros personagens nos papéis cômicos de Bobos (como 

Prefeito Patácio e Primeira-dama Ternurinha, Rainha-mãe Efigênia, Delegado 

Batoré, sua irmã Neusa e o cunhado Farid, os amigos Quiquiqui e Setembrino, 

etc.).  

 

Partindo dos sentimentos básicos de medo, entusiasmo, dor e riso, estes quatro 

personagens formam o quadrilátero melodramático desta telenovela – produzindo, 

assim, um misto de quatro gêneros: o romance de ação, a epopeia, a tragédia e a 

comédia. O Justiceiro “é o personagem que, no último momento, salva a Vítima e 

castiga o Traidor”. É dele a função de, no desenrolar da trama, mostrar os 

enganos, entregar a todos a terrível face do vilão e permitir que a “verdade 

resplandeça” (MARTÍN-BARBERO, 2009). 

 

Essa visão do melodrama folhetinesco retratada na televisão possui uma 

vinculação muito forte com os valores e papéis sociais dedicados ao homem e a 

mulher, por exemplo. A axiologia da realidade vivida (de modo muito 

discriminatório) pressupõe que, num embate de gêneros (sexuais), cabe ao 

homem de bem proteger, lutar contra o mal e terminar casando-se com a mulher 

para formar família. E à mulher, essa figura sempre passiva, frágil e que vive por 

osmose a partir de sua relação marital, cabe apenas o espaço privado do lar. No 

plano da axiologia do objeto estético, com ligeiros matizes, esta valoração é 

replicada ad infinitum e faz parte de muitas das telenovelas. 

 



 

Muniz Sodré apresenta informações que corroboram este pensamento ao falar 

acerca da telenovela (tal qual o folhetim oitocentista) que ainda persiste numa 

construção arquetípica e estrutural pensada na ideia da família tradicional, 

patriarcalista, numa ideologia de falsa modernização da vida pelo consumo de 

bens comerciais, culturais e simbólicos. O, que por sua vez, aproxima e muito a 

telenovela (“romance familiar”) da coletividade e das massas. Uma narrativa que 

imbrica a “cena familiar” com a “cena videográfica” e que liga o fluxo televisivo ao 

fluxo contínuo das ações sociais, como ressalta Muniz Sodré (2010, p. 156). 

 

Já a segunda conceituação de Bakhtin (a partir da filosofia da linguagem) vê o 

autor-criador em duas posições: a de refratado e a de refratante (FARACO, 2008). 

A primeira o apresenta como uma posição valorativa que é recortada (refratada) 

pelo autor-pessoa, uma posição na qual o autor-criador é uma projeção das 

escolhas e valores do sujeito-escritor.  Por sua vez, o autor-criador como posição 

refratante é visto como aquele que é o responsável por reorganizar (refratar) os 

eventos da vida (esta que é experienciada tanto pelo autor-pessoa quanto pelo 

leitor/espectador) e dar forma ao conteúdo apresentado na obra. Ou seja, é a voz 

social criativa que organiza, trabalha, lapida e insere as múltiplas vozes sociais na 

narrativa dando uma unidade ao objeto estético e coproduzindo sentido junto 

àqueles que o consomem. 

 

Nesse confronto de mundos axiológicos, é possível perceber que além de tratar de 

assuntos que fazem parte da vida dos telespectadores ou que ao menos tenha 

verossimilhança narrativa e contextual, a apropriação cultural também é explicada 

pela troca e aceitação de valores dominantes comungados tanto pela telenovela 

quanto pelo público. E este comungar passa necessariamente pela figura do 

“autor-criador”. A pesquisadora Roberta Andrade (2003, p. 32) vai mais fundo 

nesta relação, ao mostrar que esta configuração cultural criada e compartilhada 

pela sociedade diz muito sobre o imaginário coletivo de um povo, a forma como as 



 

classes sociais, as relações de gênero, o acesso ao capital cultural e a 

convivência ao meio circundante são formadas neste processo de produção e 

recepção. O discurso do autor-criador, por isso, é sempre uma “voz segunda” em 

relação à voz primeira e direta do escritor (FARACO, 2008, p. 40). 

 

É o que vemos em “Cordel Encantado” que, mesmo tratando-se de uma narrativa 

fabular e onde há o escape ao realismo do cotidiano, ainda assim, nela as vozes 

sociais (heteroglossia) se fazem presente por parte do autor-criador refratado e 

refratante. Aqui o acordo ficcional neste “mundo parasita” que é a ficção (ECO, 

1994, p. 91), vai a um nível no qual os espectadores comungam desses fatos 

fantásticos, de reinos medievais, de um sertão retratado pelo cordelistas e de um 

tempo tão mágico que é difícil localizar em que período preciso passa-se a 

narrativa. “Cordel Encantado” é uma narrativa atemporal e parece conter uma 

subversão cronotópica que “não respeita” os cronotopos propostos por Bakhtin, 

como o conceito (ainda em construção) é apresentado por Gatti (2010) e Coca 

(2013). 

 

Mesmo que para Bakhtin não seja necessário compreender os processos 

psicológicos envolvidos na criação por parte do autor-pessoa, faz-se importante 

atentar para a fala das autoras quando do comentário acerca desta 

atemporalidade da narrativa. Na entrevista elas falam de como foram pensando na 

criação de nomes e personagens e, de repente, se deram conta de que a história 

era realmente um cordel. 

 

 [Duca R.] É um cordel que ao mesmo tempo te possibilitava 

usar todo um repertório de conto de fadas, de “capa e 

espada”, de folhetim, de história de aventuras... [Thelma G.] 

Até a história de São Francisco, que era medieval. A gente 

pegou esse universo que é meio atemporal. O que a gente 



 

percebeu - isso ficou claro para gente - que o sertão e o reino 

são universos atemporais. Não mudam. [...] [Duca R.] Como 

é com o rei europeu e o rei cangaceiro (CORDEL 

ENCATADO/DVD, 2013). 

 

Bakthin ainda comenta que o que faz uma obra ser esticamente criativa consiste 

não na transcrição literal das ideias do autor-pessoa na voz social do autor-

criador, como se ambos fossem um só. Pelo contrário, “as ideias do autor-pessoa” 

(no deslocamento da linguagem, isto é, no processo que leva as múltiplas vozes 

sociais à unidade conferida/organizada pela voz social do autor-criador) devem ser 

transformadas sempre, remodeladas e recriadas a partir de “imagens artísticas 

das ideias” (FARACO, 2008, p 40). A fala da diretora Amora Mautner, seguindo 

nossa linha de raciocínio, mostra como é possível realizar algo parecido na esfera 

discursiva de “Cordel Encantado”. Na mesma entrevista com as duas autoras, ela 

comenta: 

 

[Amora M.] Quando li a sinopse o que mais achei difícil era 

isso: era juntar... Como é que a gente ia conseguir unificar 

uma novela que tinha ao mesmo tempo um universo do 

cangaço e um universo da corte. Porque são duas coisas 

supostamente distintas, né? Mas, é como vocês acabaram 

de falar, elas não são (CORDEL ENCANTADO/DVD, 2013). 

 

Ao passo que as autoras na entrevista falam sobre a dinâmica de escrever em 

dupla, da troca de ideias e do jogo de negociação ao consenso, Duca Rachid 

comenta a participação da diretora na transformação das ideias do roteiro à tela: 

desde o tratamento da imagem, a estética cinematográfica, a arte, o figurino à 

representação de uma cena específica de batalha que foi transformada pelo olhar 



 

de Amora Mautner. É sobre esta cena épica de invasão do Rei Teobaldo (Seráfia 

do Sul) ao reino de Rei Augusto (Seráfia do Norte), que Thelma Guedes fala: 

 

[Thelma G.] Eu lembro perfeitamente que a gente tinha feito 

estas primeiras cenas... E um personagem dizia que estavam 

sendo atacados nas muralhas... Porque a gente – sem noção 

- achava quer era mais fácil uma luta nas muralhas e tal... 

[risos] Quando a gente viu a sua “sacação” de como realizar 

aquilo: de colocar os dois exércitos se aproximando [em 

plano geral], aquela imagem... [Duca R.] Ficou grandiosa! 

[Thelma G.] Mais cinematográfica que cinema! (CORDEL 

ENCANTADO/DVD, 2013). 

 

Isso coloca em questão a presença de um terceiro autor-pessoa representado na 

figura da diretora Amora Mautner, pois é a partir das remodelações criadas pela 

diretora que as cenas e os sentidos intra e inter-capitulares vão ganhando corpo. 

E é isso que nos leva para outra discussão (mais breve) localizada agora no nível 

dos gêneros discursivos secundários lidos a partir da teledramaturgia. 

 

Os gêneros secundários a partir da leitura televisiva 
 
Os gêneros discursivos são apresentados em M. Bakhtin como esferas/usos da 

linguagem, já que as interações dialógicas pressupõem processos produtivos 

linguageiros. Divididos em gêneros primários e gêneros secundários, estas 

esferas discursivas são lidas por Bakhtin no romance, na prosa e, neste específico 

caso, na comunicação mediada da televisão. Os primários são vistos pela ótica da 

comunicação cotidiana, conversas interpessoais e mais diretamente ligada a 

prosificação da cultura. Já os secundários são mais complexos e produzidos a 



 

partir de elaborados códigos culturais, como o romance, o os gêneros jornalísticos, 

o ensaio (MACHADO, 2008, p. 155) e, nesta leitura, a telenovela. 

 

Assim, afirmar a natureza dialógica da linguagem é entender que existem variados 

tipos de signos e seus arranjos passam por permanentes deslocamentos 

retroalimentando-se nas sequências intertextuais/interdiscursivas. Estas 

sequências funcionam em seus contextos histórico-sociais como fontes 

dialogicamente produtoras de sentido, tais quais os meios de comunicação 

contextualizados a seu tempo e espaço. Deve-se ainda esclarecer que, para 

Bakhtin, só se pode entender o dialogismo interacional pelo deslocamento do 

conceito de sujeito. O sujeito perde o papel de centro e é substituído por diferentes 

vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e ideológico.   

 

Assim, Bakhtin acredita que a palavra deve ser vista como signo e, como tal, deve 

ser percebida como originária da relação social, e está presente em todos os atos 

de compreensão e de interpretação. Dessa maneira, como os signos mediam a 

relação do homem com sua realidade toda atividade mental do sujeito pode ser 

expressa sob a forma de signos, exteriorizando-se por meio de linguagens verbais 

ou não-verbais, ou outro meio, decorrente do discurso interior. 

 

“Cordel Encantado” ao trabalhar com inúmeras matrizes e arquétipos da cultura 

hibridizando-os (SILVA, RIBEIRO, 2013b) pode ser lido como um gênero 

discursivo secundário. Já que, como coloca Machado (2008, p.154) “todo 

enunciado é um elo na cadeia, muito complexamente organizada, de outros 

enunciados” que, consequentemente, permitem “o surgimento de híbridos”. 

 

De igual importância, a tal prosificação, no entendimento bakhtiniano, estaria 

ligada ao revigoramento da prosa na cultura da civilização ocidental, trazendo as 

formas discursivas da comunicação interativa e favorecendo a valorização das 



 

ações cotidianas de homens comuns e suas enunciações banais – em 

contraposição ao papel privilegiado que a Poética sempre ganhou nos estudos 

linguísticos desde Aristóteles (MACHADO, 2008, p. 153-154). Assim, 

compreendendo a telenovela como uma forma de “crônica diária” pautada 

primordialmente no diálogo dos personagens e em cenas que localizam o 

cotidiano, é possível visualizá-la como um gênero secundário no qual a 

prosificação cultural também age. 

 

Finalmente, entender os gêneros discursivos bakhtinianos como manifestações da 

cultura (BRAIT, 2008, p.88), possibilita lê-los como “dispositivos de organização, 

troca, divulgação, armazenamento, transmissão e, sobretudo, de criação de 

mensagens em contextos culturais específicos”. Ou seja, tal qual como ocorre em 

“Cordel Encantado” e sua reelaboração de outras histórias e narrativas (SILVA, 

2013), o gênero vive também do presente, mas sempre recorda seu passado, 

como explica Machado (2008, p. 158). 

 
Considerações finais 
 

A leitura da telenovela “Cordel Encantado” a partir das concepções de autoria e de 

gêneros discursivos revela pelo menos três conclusões deste artigo: 1º) a 

distinção entre autor-pessoa e autor-criador é mantida (e reforçada) nesta 

narrativa; 2º) a conformação de arquétipos e matrizes culturais presentes na 

história (hibridização) conflui para a unidade criativa das múltiplas vozes sociais 

lidas em outros enunciados; e 3) a figura da diretora anexa-se ao rol de sujeitos-

escritores (autor-pessoa) por dar visualidade e materialidade às ideias do roteiro 

das duas autoras. 

 

Já no campo dos gêneros discursivos é possível afirmar que visualizar “Cordel 

Encantado” como um gênero secundário a partir de códigos culturais complexos e 



 

elaborados, possibilita a confirmação de que a telenovela é um elemento da 

prosificação da cultura e, mais ainda, que enquanto manifestação cultural 

localizada em seu contexto produtivo/receptivo perpassa as relações de 

identificação/projeção. Ao fazer isso, ela produz papeis intercambiáveis entre 

aqueles que consomem a narrativa num deslocamento que denota o potencial 

cocriativo do espectador em relação ao emissor. Esta última característica é 

reforçada pelo acordo ficcional e pela suspensão de descrença numa narrativa 

possuidora de realismo fantástico. 

 

Retoma-se, neste campo, o conceito de dialogismo, que diz respeito às relações 

que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos historicamente 

instaurados pelos sujeitos, que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por 

esses discursos. Sendo assim opera-se a lógica na qual a fala de um sujeito só se 

realiza e cria sentido se pensada em relação aos outros, e nessa interação o ato 

comunicativo é tanto responder como dirigir perguntas. Portanto, é nessa relação 

entre o eu e a voz do outro que surge a dinâmica da interação e da interatividade, 

elementos fundamentais do dialogismo.  

 

Isso significa superar visões de um modelo redutor e funcionalista que apresenta 

um caráter unidirecional e coloca o papel da recepção como atividade passiva na 

ressignificação das mensagens. Significa um redimensionamento do espaço 

comunicativo readequando os papéis de emissores/receptores para uma dinâmica 

relacional coautores/criadores. Assim, interagir se torna mais do que 

simplesmente enviar e responder mensagens já que os sujeitos passam a fazer 

parte de um processo de relações interligadas por fios dialógicos. 

 

Entende-se com isso que o autor/emissor tem potencial de criar espaços nos 

quais combina os signos de forma a oferecer um conjunto de possibilidades de 

redes de articulação e conexões, o receptor pode neles interferir, modificando, 



 

associando ou resignificando, frente à polissemia e à ambiguidade, por 

aproximações sucessivas, idas e vindas, já que os sentidos atribuídos nem 

sempre são os que foram pretendidos pelo autor. 
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