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RESUMO 

A dissertação analisa a telenovela, o gênero televisivo mais popular do 

Brasil, sob a perspectiva da Semiótica Discursiva. Elege-se como objeto a 

novela Vidas em Jogo, produzida e exibida pela Rede Record entre março de 

2011 e abril 2012. 

A telenovela é tomada como um texto, isto é, um todo organizado de 

sentido, devido à filiação teórica adotada graças à qual se considera texto todo 

e qualquer objeto dotado de significação. 

 Dentre as ferramentas teóricas fornecidas pela semiótica, este trabalho 

se concentra nos níveis narrativo e discursivo, a fim de compor, por meio da 

análise, o esquema narrativo concretizado discursivamente por meio dos temas 

e figuras utilizados. Ao fim da analise, busca-se traçar a imagem de 

enunciatário inscrito na telenovela, bem como observar em que medida o 

discurso da telenovela reforça os valores eleitos e disseminados pela emissora.  

 

Palavras-chaves: 1. telenovela, 2. Rede Record, 3. análise semiótica 
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ABSTRACT 

The M.A. dissertation analyzes the soap opera, the most popular television 

genre in Brazil, from the perspective of the French Semiotics Theory. It elects the soap 

opera Vidas em Jogo, produced and transmitted by Record TV station from March 

2011 to April 2012. 

The soap opera is understood as a text, i.e., an organized unit of meaning. 

Such understanding is due to the theoretical affiliation adopted in this dissertation, 

which considers any text an object provided with meaning.  

Among the theoretical tools provided by semiotics, this work focuses on the 

narrative and discursive levels in order to compose, by means of the analysis, the 

narrative scheme discursively materialized through the themes and figures used. After 

the analysis was concluded, we sought to line up the image of the enunciatee inscribed 

in the soap opera, as well as observe if and how its discourse reinforces the values that 

have been elected and disseminated by the broadcast company.   

Keywords:1. Soap opera, 2. Record TV, 3. Semiotic analysis;  
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Introdução  

 

Desde a sua popularização, a televisão se constituiu como uma janela 

comum pela qual vemos e vivemos a realidade. Essa popularização de 

televisores, que no Brasil ocorreu a partir da década de 501, fez do aparelho de 

TV utensílio imprescindível em quase todos os lares, inclusive em casas de 

famílias de baixa renda2. Nesse cenário, a transmissão das produções 

televisivas foi adquirindo importância crescente e, hoje, “um sistema amplo de 

fornecimento de imagens a domicílio é tão importante quanto o sistema de 

distribuição de água ou energia na vida de uma sociedade” (FRANÇA, 2006, 

p.21). 

 Com efeito, a multiplicação desse utensílio nas casas brasileiras 

promove uma quase onipresença da TV no cotidiano do país, quer pela 

presença em si do equipamento – a TV está nas salas, nos quartos, em 

restaurantes, em consultórios, etc.-, quer pelos conteúdos que veicula – tema 

recorrente nas interações dos brasileiros (ibidem). A TV por ser um meio 

dotado de uma presença de vasto alcance cumpre uma função socializante, 

como nos explica França (2006, p. 25), pois se torna lugar primordial de 

compartilhamento de novos e velhos padrões ideológicos e comportamentais. 

Em suas palavras: 

 

A presença da televisão, mais que qualquer outro meio, é 
responsável pela disseminação e compartilhamento de códigos, 
referências e pelo estabelecimento de uma pauta ou roteiro de 
atenção. A televisão sintoniza todos numa agenda coletiva [...]. 
(FRANÇA, 2006, p. 22-3). 

 

Pela telinha, é possível apreender a realidade que nos cerca através das 

imagens e sons emitido pelas emissoras de TV. Essa relação entre as coisas 

do mundo e o espetáculo produzido para a televisão, aparentemente natural e 

direta, não ocorre de outra forma senão via discurso. Como ente discursivo – 

                                                             
1 Disponível em: http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm . Acessado em: 14 Dez. 2011. 
2
  Segundo dados do IBGE (apud Revista Veja de 02/04/2008, edição 2054, ano 41, nº13 ), 87% dos 

brasileiros de baixa renda beneficiados pelo programa bolsa família possuem televisão. O utensílio é 
mais presente nas casas dos brasileiros que a geladeira.  
http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/habitacao01.htm 

http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm
http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/habitacao01.htm
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enunciador, como explicitaremos mais adiante -, o meio privilegia modos de ver 

o mundo em detrimento de outros, ajudando a construir um modelo de vida 

concreta. Nesse sentido Fiorin nos explica que os discursos são não só a 

“expressão da consciência”, mas também “a consciência é formada pelo 

conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo” (FIORIN, 2007, p. 35). 

Assim, com seu vasto alcance, a TV promove tanto a manutenção quanto a 

transformação de padrões de pensamento numa sociedade.   

O papel desempenhado pela TV no desenvolvimento da sociedade 

brasileira não encontra paralelo entre seus precedentes, como afirma Mauro 

Salles: 

 

Sem desmerecer a contribuição do rádio e da imprensa, é 
possível afirmar, sem medo de erro, que a televisão é a mídia 
brasileira mais importante. Em menos de quatro décadas, o vídeo 
transformou a face do país, modificou os hábitos diários, revolucionou 
a política, impôs profundas alterações na cultura, estabeleceu 
parâmetros de comportamento, afetou a fala do povo e inovou a 
língua brasileira. (SALLES, 1988, p.18). 

 

A influência exercida por essa mídia é estudada, por diversas áreas, a 

partir de análises dos programas que veicula. Nesse âmbito, a telenovela tem 

se demonstrado bastante fecunda enquanto objeto de análise, pois apresenta 

grande valor histórico, social, cultural e econômico: 

 

A telenovela tem uma importância considerável na história da TV 
brasileira (e da América Latina em geral) e sua própria estrutura 
narrativa – seriada – é considerada assim útil à produção e à venda 
de espaços comerciais, tanto nos intervalos como sob a forma de 
merchandising. Ao manter a atenção dos espectadores, ela favorece 
os anúncios em seu intervalo e consistiu numa estratégia 
fundamental para as emissoras de maior sucesso – Tupi nos anos 60, 
e Globo nos anos 70 e 80. (ALMEIDA, 2003, p. 30-1). 

 
Zevi Ghivelder (ORTIZ, BORELI E RAMOS, 1991, p.112), ex-diretor da 

Rede Manchete, aponta para a importância financeira das telenovelas dentro 

das grandes emissoras. Segundo ele, “’”, uma vez que este é “o produto mais 

rentável da televisão mundial”, pois “paga todos os outros programas 

produzidos pela televisão nacional”. Visando contribuir para a compreensão 

das funções desse tipo de obra ficcional no seio da sociedade brasileira, 

voltamos, então, nosso olhar para o gênero telenovela porque este é: 
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o gênero campeão de audiência da televisão brasileira, reflete 
momentos da história, dita modas, mexe com o comportamento da 
sociedade, influencia outras artes, enfim, está ligado à vida dos 
brasileiros de todas as faixas de idade. (SOUZA, 2004, p.123). 

 

A ampla popularidade da telenovela não é casual. Quando ligamos o 

aparelho de TV, a realidade ganha brilho; tudo parece mais emocionante, 

fascinante e, paradoxalmente, ainda mais real. As produções acionam os 

múltiplos sentidos do sujeito e o envolvem num “campo de vivência”, no qual os 

elementos do real são potencializados a ponto de criar um super-real (cf. 

MCLUHAN, 2003, p.17-37). É no colorido da telinha que acontecimentos 

corriqueiros ou um simples fenômenos naturais, como o luar da charge de 

Veríssimo, usada neste trabalho como epígrafe, são enredados numa trama 

fantasiosa e ganham forma de um espetáculo, atendendo, assim, à principal 

exigência da televisão: entreter. 

Seguindo a categorização proposta por Masterman (1980), Souza (2004, 

p. 39) propõe três categorias para classificar as funções da maioria dos 

programas produzidos para a TV: entretenimento, instrução e informação. O 

autor assinala, entretanto, que os programas de televisão devem sempre 

entreter, pois essa condição necessária para haver audiência, podendo 

também informar, no sentido de aumentar a informação do telespectador sobre 

determinado tema, ou instruir, pois “selecionam, avaliam e explicam uma 

grande massa informativa a uma ampla audiência” (BOSI, 1986, p.39, grifos 

nossos).  

A enorme abrangência das produções televisivas a caracterizam como 

um meio de comunicação de massa (MCM), termo popularizado a partir dos 

estudos de Adorno e Horkeimer (1985) em que a expressão foi usada para 

designar produtos culturais produzidos em larga escala e de forma 

homogêneas, cuja principal característica é a possibilidade de “atingir vasta 

audiência simultaneamente, ou dentro de breve período de tempo centenas de 

milhares ou milhões de ouvintes, de espectadores, de leitores” (NETTO, 1976, 

p.32). 

A comunicação de massa, cuja consolidação foi resultado do 

estabelecimento de uma sociedade industrial, começou despertar o interesse 

de teóricos americanos das ciências sociais no início do século XX. Em 1929, 
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num momento em que inúmeros conflitos inter-raciais e intergrupais foram 

desenvolvidos nos Estados Unidos, o cinema chamou a atenção desses 

estudiosos por apresentar-se como alternativa para educar, isto é, civilizar os 

imigrantes recém-chegados ao país no período pós-primeira guerra (cf. BOSI, 

1986, p. 34).  

A função educativa desempenhada pelo gênero telenovela foi estuda, 

por exemplo, na tese Telenovela, consumo e gênero: “muitas coisas”, de 

Heloísa Buarque de Almeida. Em seu trabalho, a antropóloga esclarece que a 

televisão, de maneira geral, e a Rede Globo, mais especificamente, foram 

agentes importantes no processo de modernização do Brasil, ocorrido a partir 

dos anos 60, contribuindo, dessa forma, para “ensinar o povo brasileiro a 

consumir e incorporar em seu dia a dia uma série de produtos industrializados 

produzidos em larga escala” (ALMEIDA, 2003, p. 26). Ou seja, a função 

educativa é aqui compreendida como a capacidade de promover uma mudança 

de hábitos cotidianos, no caso, o consumo. É nesse sentido que adotamos o 

termo.  

A antropóloga fala ainda de outro tipo de educação exercida pela 

telenovela: 

 
Ela constitui um texto cultural capaz de promover a educação 
sentimental. Entretanto, a novela realiza esta educação sentimental 
através de um processo reflexivo que seus espectadores efetuam a 
partir da convivência com as narrativas [...]. Ela está inserida no ritmo 
do cotidiano ao mesmo tempo que permite descansar e relaxar desse 
mesmo cotidiano, [...] a novela efetua comentários culturais acerca de 
uma sociedade em processo de transformação, permitindo inclusive 
uma justaposição de concepções sociais nem sempre coerentes e 
tampouco complementares, e agrega em um só texto (ou em vários) 
certa heterogeneidade de representações. (ALMEIDA, 2003, p. 205; 
207). 

 

Diante dessa dupla função – entreter e educar - o teórico americano 

Everett M. Rogers Arvind Singhal (1993), em seu estudo sobre telenovela, 

cunha um novo termo para designar a subcategoria a que pertence o gênero: 

 

Essa inovadora estratégia de mídia é denominada 
entretenimento-educação e definida como inserção de conteúdo 
educativo em mensagens de entretenimento com o intuito de ampliar 
o conhecimento de um assunto ou tópico. O gênero da telenovela 
(literalmente, “novela televisiva”) despontou como uma das maiores 
linhas de entretenimento-educação nos países em desenvolvimento. 
(SINGHAL, 1993, p. 149, grifos nossos). 
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Em nossa pesquisa, buscaremos observar, entre outras questões, o 

caráter educativo característico da telenovela. Ao entendermos esses 

programas como discursos, cujos enunciadores são as emissoras de TV - 

sujeitos potentes que referenciam o mundo natural e sensível a uma ampla 

audiência, os enunciatários. Por meio de análise, explicitaremos os 

mecanismos linguísticos utilizados para construir, discursivamente, tal função 

educativa na telenovela. A TV, por ocupar lugar de destaque na circulação dos 

valores vigentes, mantendo-os ou inovando-os, permite-nos também pensar 

quais são os discursos privilegiados nesses “ensinamentos” e como são 

construídos no gênero ficcional mais popular do Brasil, cujas representações 

povoam o imaginário do brasileiro há mais de meio século.  

Creditamos a pertinência da proposta à alta audiência e à alta 

popularidade própria de obras ficcionais veiculadas pelo meio televisivo (cf. 

BOSI, 1986, p.31), entendendo que: 

 

os programas televisivos são narrativas que refletem e constroem 
imagens, representações e valores sociais. Constituem também 
interlocuções complexas, em que estão enredados diferentes atores 
sociais. Ao tomarmos como objeto de estudo os programas populares 
da televisão brasileira, nossa análise atenta para a construção das 
figuras (tipos humanos), temáticas e valores trazidos pelos 
programas, com o objetivo de apreender tanto as fixações e 
padronizações de papéis como os deslizamentos e brecha polifônicas 
instituídas no bojo dessas interlocuções. (FRANÇA, 2006, p. 10). 

 

Diante de tais constatações, a importância de se analisar o texto 

telenovela tem sido destacada por renomados centros de pesquisa acadêmica. 

Em Ciências Sociais, por exemplo, podemos mencionar o já citado trabalho de 

Heloisa Buarque de Almeida, da Unicamp, cuja tese de doutoramento analisa 

como os espectadores brasileiros são inseridos, através dos valores e 

comportamentos reproduzidos pelas telenovelas, numa sociedade de consumo. 

Também a fim de descrever as características do gênero e suas influências na 

sociedade brasileira, destaca-se, na área da comunicação, a criação do Centro 

de Estudos de Telenovela (CETVN) - parte da Escola de Comunicação e Artes 

da USP -, um referencial no estudo de ficção televisiva3. 

                                                             
3 Informações disponíveis no site http://www.eca.usp.br/cetvn/ . 

http://www.eca.usp.br/cetvn/
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Apesar das produções de telenovelas por muito tempo terem sido 

consideradas de segunda categoria pela academia, tem havido um movimento 

de reconhecimento acadêmico de sua relevância, como aponta a professora 

Maria Immacolata Vassalo de Lopes, coordenadora do grupo CETVN. Em suas 

palavras, a importância desses estudos justifica-se porque: 

 

[...] longe de promover interpretações consensuais, mas antes 
produzir luta pela interpretação de sentido, esse repertório 
compartilhado está na base das representações de uma comunidade 
nacional imaginada que a TV capta, expressa e constantemente 

atualiza. (LOPES, 2003, p.18). 
 

Do mesmo modo, Fiorin defende no VI MiniENAPOL da USP, realizado 

em outubro de 2007, a necessidade de um olhar científico sobre esse gênero: 

 

O texto ficcional mais importante para ser analisado, no 
Brasil, é a telenovela porque, enquanto um romance vende cinco mil, 
dez mil exemplares [...], a telenovela é assistida por milhões de 
pessoas. Portanto, é uma coisa que merece o nosso olhar para a 
formação de telespectadores críticos. [...] 

4
. 

 

Debruçando-se sobre esse proveitoso objeto, semioticistas têm 

desenvolvido importantes trabalhos em todo Brasil, como o caso do 

pesquisador da UNISUL, Mario Abel Bressan Junior, que analisa em sua 

pesquisa de Mestrado a construção do papel de vilã e mocinha na telenovela A 

Favorita, de João Emanuel Carneiro. Seu trabalho deu origem ao livro A 

Semiótica do crime – A Semiótica da narrativa da telenovela.  

Nosso interesse também recai sobre essas obras, em função de 

tamanho apelo popular. Observamos, entretanto, que os objetos escolhidos em 

todos os trabalhos foram tramas produzidas pela Rede Globo. Em nossa 

pesquisa, optamos por eleger uma telenovela produzida pela concorrente direta 

da emissora líder, o atual segundo lugar de audiência, a Rede Record, e 

tomamos por objeto a telenovela Vidas em jogo.  

Para empreender esta tarefa o trabalho está organizado em três 

capítulos. O capítulo 1, de caráter mais geral e introdutório, é dividido em duas 

partes. Na primeira parte, buscaremos delimitar o objeto de análise, tecendo 

algumas considerações sobre o gênero telenovela e apresentando uma 
                                                             
4
 Comentário do Prof.º José Fiorin em  seminário de semiótica , na USP (27/10/2007). Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=5GWb4e9_rgY. Acessado em: 30 Out. 2011.  

http://www.youtube.com/watch?v=5GWb4e9_rgY
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retrospectiva histórica sobre a emissora. Na segundo parte, apresentaremos de 

forma sucinta os pressupostos teóricos da semiótica discursiva, pois 

reservamos aos capítulos de análise o aprofundamento dos conceitos a serem 

operacionalizados.  

O segundo capítulo analisa o nível narrativo de Vidas em Jogo. Serão 

estudadas as transformações vividas pelos sujeitos da trama telenovela em 

busca de objetos valores, bem como as modalizações que os impulsionam a 

entrar em narrativa e a atuação do observador social na moralização das 

configurações modais dos sujeitos. O último capítulo será dedicado a estudar 

elementos do nível discursivo, como os processos de figurativização e 

tematização, observados a partir da articulação com as estruturas 

semionarrativas mapeadas no capítulo 2. Buscaremos, ainda, nesse capítulo 

depreender o perfil de telespectador para quem se dirige essa novela e a 

imagem da emissora que está sendo projetada na narrativa.  

Em conformidade com pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na área 

da semiótica discursiva – (SOUSA, 2010); (FECHINE, 2008); (ANTUNES, 

2009) - pretendemos contribuir para a compreensão do processo de 

significação em programas televisivos, demonstrando a eficácia desse 

arcabouço metodológico para auxiliar nos estudos desenvolvidos pela área da 

comunicação.   
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1. O objeto telenovela 

1.1. Algumas palavras sobre o gênero 

 

A estrutura da telenovela vem do romance-folhetim, narrativa francesa 

bastante popular durante o século XIX, e se diferencia dos demais textos 

literários por ser consumido em capítulos. Ao ser adaptado para o rádio, o 

folhetim deu origem às radionovelas e manteve, como estratégia principal de 

envolvimento, sua composição capitular. Os primeiros registros dessa versão 

para o rádio são de Cuba de 1935, país que consagrou a fórmula 

posteriormente adaptada pelos Estados Unidos para a linguagem televisiva. 

Essa transposição deu origem às soap operas, cujo nome vem das indústrias 

de sabão patrocinadoras das produções (cf. SOUZA, 2004, p. 122). 

Apesar de em 1951 ter sido registrada a primeira novela produzida no 

Brasil, Sua vida me pertence, transmitida pela extinta TV Tupi, só em 1963 

começou a se desenhar o formato nacional, com a primeira telenovela com 

exibição diária, 2-5499 Ocupado, da mesma emissora. Essa produção 

inaugural já apresentava características particulares que diferenciam as 

telenovelas brasileiras de seu similar americano. A versão brasileira do gênero 

adotou, assim, um formato único, a partir do qual diferentes temas são tratados 

e escolhidos de acordo com o público a ser alcançado: 

 

As telenovelas buscam vários públicos com a mesma fórmula. 
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). 

O formato utilizado pelo gênero é praticamente o mesmo em 
todas as redes: capítulos diários, sequenciados, com duração média 
de 30 a 40 minutos (SOUZA, 2004, p. 123-4). 

 

Portanto, embora haja ligação histórica com as soap operas americanas, 

as telenovelas nacionais apresentam um número menor de capítulos, que varia 

de 150 a 180, com duração média de 40 minutos cada. Ademais, enquanto 

uma novela brasileira estende-se por no máximo sete meses, as similares 

estrangeiras podem durar anos e até décadas. Diferenciam-se também quanto 

à frequência de exibição dos capítulos, que, no caso das produções nacionais, 

é diária - de cinco a seis dias por semana - e na versão americana é mais 

espaçada - geralmente semanal (cf. SOUZA, 2004, p. 123).  
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As características até então descritas dizem respeito às variações de 

formato que o gênero apresenta. Para além disso, no concernente à temática, 

a telenovela também passou por um processo de nacionalização e os temas 

tratados moldaram-se à realidade e ao dia a dia do brasileiro. As telenovelas 

utilizam referências como datas, lugares e pessoas conhecidas no país para 

construir o efeito de verossimilhança, característica típica do gênero (ibidem), 

uma vez que “se esforçam por dar uma imagem realista ou verossímil aos 

enredos românticos” (BOSI, 1986, p.55). Nesse sentido, o gênero pode ser 

classificado, segundo Renato Ortiz, em três tipos: “realistas, literárias e 

comédias” (ORTIZ, BORELLI E RAMOS, 1991, p. 96).  

Esse formado foi consolidado, essencialmente, pelo sucesso das 

produções globais. Dessarte, a Rede Globo de Televisão possuiu papel 

fundamental na construção de um formato brasileiro de telenovela e, paralelo a 

isso, na formação de uma identidade cultural nacional propagada a partir 

dessas narrativas. Precursora no cenário nacional em produção cultural e 

seguindo os moldes industriais, a Globo estabeleceu uma fórmula a ser 

adotada, comparada em seu alcance, pelo antropólogo Conrad Kottak, à rede 

de fast-food Mc Donald’s:  

 

A Globo [...] é perfeitamente comparável aos maiores 
sucessos da cultura popular americana contemporânea [...]. Globo e 
McDonald’s são organizações comerciais bem-sucedidas em suas 
culturas por terem estabelecido habilmente um padrão nacional, 
familiar e culturalmente apropriado de confiabilidade e consistência- 
em vez de excelência- de seus produtos. (KOTTAK,1990, p. 36). 

 

Assim como o gênero ganhou projeção nacional graças à emissora, 

também a Rede Globo deve seu destaque no cenário nacional e internacional à 

teledramaturgia. Segundo Avancini (1988, p. 170), as telenovelas foram 

fundamentais para a consolidação da Rede Globo como a grande emissora 

nacional, pois contribuíram para a criação do hábito de assistir televisão a partir 

de uma grade horária fixa, uma vez que a trama é exibida em capítulos 

apresentados sempre na mesma hora do dia. À fixidez de horário somam-se os 

ganchos de tensão, cujos desfechos só ocorrem no capítulo seguinte, 

estimulando o público a seguir a programação para acompanhar o desenrolar 

da narrativa. 
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Como líder de audiência, a Globo consolidou uma grade padrão que 

fixou no horário nobre da TV brasileira - das 18h às 21h - o gênero telenovela, 

consagrando-o como paixão nacional e categorizando as narrativas em tipos 

de acordo o assunto abordado e o tratamento dado às temáticas. Assim, as 

novelas das 18 horas apresentam enredos simples e tipicamente românticos, 

ambientados muitas vezes em outras épocas ou em regiões mais afastadas – 

geralmente fora do eixo Rio-São Paulo - para poder explorar valores 

românticos sem parecer inverossímel. Já as novelas das 19 horas são tramas 

leves que se caracterizam pelo viés cômico e por demonstrarem menor 

preocupação em manter o realismo. Ao contrário disso, as novelas exibidas 

depois das 21 horas buscam um maior paralelo com a realidade ao tratar, 

primordialmente, de temas ou dramas atuais. Além disso, nesse último horário, 

as tramas podem explorar mais cenas de sexo e violência (cf. REIMÃO, 2004, 

p. 26). 

 Esse modelo consolidado de programação passou a ser seguido pelas 

demais emissoras de canal aberto, assim como o estilo de suas produções. O 

sucesso das telenovelas, que se tornaram marca da emissora, ajudou na 

projeção nacional e internacional da TV Globo, atualmente centro de referência 

nesse tipo de obra ficcional, como podemos conferir no quadro das melhores 

novelas produzidas no Brasil até o ano 2004: 

  

Além da Tupi e da Globo, já mencionadas, outras emissoras tiveram 

papel importante nesse percurso de popularização do gênero. Na década de 
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1980, destacamos a Rede Manchete, cuja novela Corpo Santo (1987) chegou 

ao orçamento duas vezes superior àquele atingido pela sua concorrente direta 

na época, a Rede Globo, e cuja produção Pantanal está entre as quatro 

melhores novelas da história, levando a Manchete a disputar com a Globo o 

mercado exterior de telenovelas (Souza, 2004, p. 122). Entretanto, é inegável a 

supremacia da emissora fundada por Roberto Marinho nessa indústria.  

Como carro-chefe da líder de audiência, a Rede Globo, o gênero fixou-

se no horário nobre, aquele de maior valor comercial, e consagrou-se como 

elemento crucial da fórmula de sucesso de nossa televisão, expresso nas 

palavras de Walter Clark: “quem está montado num esquema de novela está 

dominando absolutamente o mercado para o resto da vida” (CLARK, 1988, p. 

35). Nesse sentido, percebe-se que as três maiores emissoras do país - Globo, 

SBT e Record - seguem em sua programação essa espécie de fórmula popular 

de sucesso composta por programas de auditório, telejornais, programas 

infantis e, como não poderia deixar de ser, as telenovelas (cf. SOUZA, 2004, 

p.78). Isso comprova a popularização do conteúdo veiculado pelo meio 

televisivo e justifica o interesse acadêmico por esse objeto que faz parte da 

história contemporânea da TV. 

Não obstante a importância da Rede Globo de televisão no status 

adquirido pela telenovela, outras emissoras de TV, até os anos 1990 

consideradas “de menor expressão” (FRANÇA, 2009, p.8), passaram a se 

dedicar a esse mercado ainda dominado pela Globo. Destacam-se, nesse 

cenário, o SBT e a Rede Record, sendo esta última a emissora que elegemos 

para realizar nossa pesquisa.  

 

1.2. A Rede Record: breve apanhado histórico 

 

A Rede Record começa a se destacar no cenário brasileiro na década 

de 1960, quando seus programas musicais se tornaram referência por 

garantirem a boa audiência desde o lançamento da TV na década de 50 (cf. 

Reimão, 1997, p. 29).  Dentre os programas que fizeram história no gênero, 

mencionamos Grandes Espetáculos União e O Fino da Bossa, destacados na 

seção “História” do site da emissora: 
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Década de 50 

 [...] Às 20h do dia 27 de setembro de 1953, a TV 
Record entra no ar com um programa musical apresentado por 
Sandra Amaral e Hélio Ansalo chamado Grandes Espetáculo União 
[...] 

 
Década de 60 

 [...] O programa O Fino da Bossa, com Elis Regina, Jair 
Rodrigues e Jovem Guarda estreia na emissora [...] 

5
 

 

 Posteriormente, caracterizou-se como a emissora das séries (cf. 

SOUZA, 2004, p.53), por transmitir um grande número de seriados, todos 

produções estrangeiras exibidas em português. Nesse momento, no entanto, a 

emissora não chegava a representar uma ameaça à líder Rede Globo. 

  A emergência da Record como grande concorrente da Globo pela 

liderança nos números do IBOPE6 se deu a partir dos anos 90, década em que 

o controle acionário da Record muda de mão e a empresa passa a pertencer 

aos bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Conforme informação contida 

no site, “na década de 90, a mudança do controle acionário deu início a uma 

nova fase na emissora” 7.  

Nos primeiros anos da administração dos bispos, a grade da Record é 

marcada pela presença do “povo” na TV (cf. França, 2006 p.7). O Programa do 

Ratinho, por exemplo, prestava serviços como testes de DNA para determinar 

a paternidade dos filhos de participantes, busca de familiares desaparecidos e 

auxílio para pequenos empreendimentos (cf. FIORIN, 2008a, p.158). Neste 

momento, consideramos imprescindível dizer que trabalhamos aqui com os 

conceitos “classe popular”, “grande massa” e “povo” tal como eles são usados 

por Vera França segundo a qual: 

 

O conceito de “povo”, ou “classe populares”, se remete, em 
nosso caso, às classes de baixa renda; “programas populares” são 
aqueles não apenas destinados a este público, mas que retiram dele, 
de seus dramas cotidianos, sua temática. (FRANÇA, 2006, p.8). 

 

                                                             
5 Informações disponíveis no site oficial da emissora http://rederecord.r7.com/historia/.  
Acessado em: 15 Mar 2012.  
6
 “O IBOPE [...] é o mais importante instituto de pesquisa, com papel histórico equivalente ao do Gallup 

ou do Nielse nos EUA [...]. avalia-se o sucesso de um programa pelo seu “ibope”- o número estimado de 
televisores legados em determinado canal naquele horário” (Kottak, 1990 , p.23) 
7 (Disponível em http://rederecord.r7.com/historia/. Acessado em: 15 Mar 2012). 

http://rederecord.r7.com/historia/
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A estratégia adotada pela Rede Record de trazer o “povão” para a tela 

não é nova, fora seguido também pelo SBT, cuja identidade se construiu pelos 

seus populares programas de auditório, o que, durante muitos anos lhe rendeu 

o segundo lugar em termos de audiência, como nos explica Sousa (2011) ao 

apresentar os objetivos de sua tese de doutoramento: 

 

[...] este estudo pretende observar como se dá a construção 
de determinado tipo de estética popularesca¸ constituída como uma 
espécie de identidade do canal SBT e de seu comandante Silvio 
Santos. [...] Além disso, faz-se necessário perceber como se dá a 
construção do enunciatário, através das pistas deixadas no 
enunciado, observando também quais as estratégias enunciativas 
são acionadas na manutenção da fidelidade desse público, de modo 
a consolidar Silvio Santos e o seu canal como os grandes campeões 
da vice-liderança da TV brasileira, até por volta de 2006, ano em que 
a Rede Record passa a ameaçar o SBT, instaurando-se aí uma 
disputa pela vice-liderança. (SOUSA, 2011, p.25, grifos do autor). 

 

Observamos, no entanto, que, só atualmente, a primazia obtida por 

programas populares, estabelecida por essas emissoras, passou a influenciar e 

modificar o padrão Global, propondo um novo formato, seguido pela líder de 

audiência não só em programas de auditório - como o Caldeirão do Huck8 ou 

Domingão do Faustão, ou em programas jornalísticos adaptados ao gosto 

popular, como Linha Direta e Profissão Repórter - mas também em seu carro-

chefe: as telenovelas.  

Em 1997, com a implantação de seu Núcleo de Teledramaturgia, a Rede 

Record passou a investir em novelas feitas em seu próprio centro de 

produções9. A novela que nos propomos a analisar, Vidas em Jogo, é uma 

produção da própria emissora e exibida entre maio de 2011 e abril de 2012, por 

volta das 22h15min. A opção da Record por esse horário levou a Globo a 

lançar uma novela das onze, O Astro e, posteriormente, Gabriela, que, pelo 

horário mais avançado, puderam mostrar cenas mais fortes de sexo e violência 

e competir diretamente com a novela da Record.  

Outrossim, o fio condutor da trama de Vidas em Jogo, a transformação 

da vida de um grupo de pessoas que ficam ricas após ganharem na loteria, foi 

a mesma daquela apresentada na trama global Fina Estampa. Apesar de não 
                                                             
8
 O programa, apresentado por Luciano Huck, promove a reforma na casa e no carro de telespectadores, 

concurso de beleza entre passistas ou funkeiras, e já apresentou um quadro no qual auxiliava pequenos 
empreendedores, enfim, tal como as outras emissoras, traz o povo para a tv. 
9  Disponível em www.rederecord.r7.com/historia.html.Acessado em: 3Abr 2012. 

file:///C:/Users/Aloysio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.rederecord.r7.com/historia.html
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propormos um trabalho comparativo, vale ressaltar o fato de a mesma 

configuração temático-figurativa, da riqueza através do jogo da loteria, ter sido 

abordada nessa novela exibida em horário nobre, cujo início se deu em agosto 

de 2011. Acreditamos que essa repetição seja um indício da influência da 

Record em sua concorrente direta. 

Uma vez que a telenovela ocupa a maior parte do horário nobre da 

emissora líder, é natural a entrada de outras redes de TV, mesmo sem tradição 

no gênero, nesse rentável mercado tentando conquistar seu filão da audiência. 

O SBT, por exemplo, também investiu em teledramaturgia; inicialmente, 

priorizou as novelas voltadas para o público infantil, como a versão brasileira 

de Chiquititas10, e posteriormente tramas direcionadas a adultos, como a mais 

recente produção da emissora, Corações Feridos, remake da telenovela 

mexicana La mentira escrita e adaptada por Íris Abravanel e colaboradores na 

versão brasileira produzida pelo SBT.  

Em relação à Rede Record, destacamos o investimento em obras 

ficcionais próprias, dentre outras iniciativas empreendidas por seus novos 

dirigentes, como uma das atitudes que levaram à atual ascensão da emissora e 

a elevaram ao patamar de concorrente direta da TV Globo na luta pelo primeiro 

lugar, desbancando a longeva vice-liderança do SBT11. Hoje, sem exagero, é 

possível afirmar se tratar de fato da “emissora que mais cresce no Brasil” “a 

caminho da liderança”, como sugerem os últimos slogans da emissora, 

encontrados no site oficial da rede 12. 

Posto que “cada emissora tem sua personalidade” (SOUZA, 2004 p.53) 

identificada pela programação - “conjunto de programas transmitidos por uma 

rede de TV” (ibidem), mapeamos, para fins de reconhecimento do objeto, os 

gêneros constituintes da grade da Rede Record em dois momentos: no ano de 

                                                             
10

 “[...] Foi a fórmula criada em 1995 na Argentina pela produtora Cris Morena, e que foi batizada de 
"Chiquititas". Uma fórmula de tão grandioso êxito, que mais tarde, em 1997, viria a ser utilizada pelo 
SBT na produção da versão brasileira da novela. Percebendo isso, a TV Azteca, uma rede mexicana de 
TV, decidiu investir na novelinha, enviando pequenos atores para morar em Buenos Aires, onde 
gravariam os episódios, exatamente como fez o SBT. A única diferença entre as produções brasileira e 
mexicana foi o resultado final”.  (Disponível em 
http://sbtdiretodaredacao.blogspot.com.br/2010/12/relembrando-chiquititas-brasil.htmlAcessado em: 
20 mar 20012) 
11

 A Record é a atual vice-lider de audiência, com for informação de site especializado. (Disponível 
em:http://entretenimento.br.msn.com/famosos/giro-famosidades-276#image=14. Acessado em: 28 
Jan. 2013) 
12 Disponível em http://rederecord.r7.com/historia/. Acessado em: 15 Mar. 2012. 

http://sbtdiretodaredacao.blogspot.com.br/2010/12/relembrando-chiquititas-brasil.html
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1996, ano anterior à criação do centro de teledramaturgia (ibidem, p.85) e no 

ano de 2012, conforme apresentamos nos dois quadros subsequentes. 

 

Programação em 1996: 

 

(SOUZA, 2004, p. 85) 
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Programação em 201213: 

 

 

Ao comparar os quadros da programação da Record, pudemos perceber 

que, um ano antes de criar seu próprio centro de teledramaturgia, inaugurado 

em 1997, a emissora não apresentava em sua programação nenhuma 

produção de telenovela e reservava pouco mais de 5% de seu horário às 

séries, gênero ficcional que, em outro momento, constituiria sua marca. Já os 

programas classificados como religiosos consumiam, nesse período, 35% de 

toda a grade horária, cujo formato tradicional é 

 o da transmissão ao vivo ou de gravação dos encontros religiosos 
(missas, cultos e rituais), com público no auditório (normalmente, o 
próprio templo). A plateia, formada de fiéis, demonstra sua fé com 
hinos, orações e manifestações espontâneas ou solicitadas pelo líder. 
(SOUZA, 2004, p. 167). 
 

A proeminente parcela da programação dedicada ao gênero rendeu à 

emissora o apelido de “TV do bispo”, conforme aponta Souza: 

 

                                                             
13 Disponível em: www.rederecord.r7.com/programacao/.  Acessado em: 4 Abr. 2012). 

http://www.rederecord.r7.com/programacao/
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A Rede Record apresentava no período pesquisado dois bons 
motivos para levar o apelido de “TV do bispo”. Além de pertencer a 
um bispo evangélico e carismático, a maior parte da programação 
(35%) era dedicada ao gênero religioso. (SOUZA, 2004, p. 84). 

 

Em seu estudo, Souza (2004, p. 86) sinaliza que, não obstante a 

redução do tempo dedicado a programas explicitamente religiosos, ainda em 

2003, a categoria era predominante no canal. Assim, a aparente diversificação 

das produções, que pode ser percebida na comparação entre os dois quadros, 

não significa o distanciamento do discurso da igreja evangélica neopentecostal, 

pois os programas aparecem disfarçados em gêneros híbridos, como afirma o 

autor: 

 

A rede de televisão, ligada à igreja evangélica neopentecostal 
Universal do Reino de Deus, não poderia deixar sua grade de 
programação fugir às origens. Em 1996, os programas religiosos 
apareciam em grande número. Após sete anos, apesar da diminuição 
de programas explicitamente religiosos, o que se via em 2003 eram 
programas de caráter religioso formatados como debate, variedades, 
musical, entrevista, docudrama, entre outros que mostravam o 
aperfeiçoamento das produções, porém sem se desviar dos fiéis e 
dos adeptos da religião. (SOUZA, 2004, p. 86).  

 

 Consonante a isso, também França (2006, p.27), ao tratar dos múltiplos 

discursos acolhidos pela TV, afirma que estes “não estão na televisão em 

estado puro, mas normalmente imbricados uns aos outros” e alerta para outro 

importante fator:  

 

Tratar de gêneros apenas a partir de estratégias de 
interpelação ou endereçamento pode causar alguns equívocos, pois 
gêneros diferentes podem compartilhar estratégias. (FRANÇA, 2006, 
p. 27). 

 

O fato é que, no caso da rede Record, o discurso religioso está presente 

como uma marca da emissora. Por isso, após analisarmos a novela Vidas em 

Jogo, pretendemos, também, perceber se há alguma influência desse discurso 

na telenovela estudada e, consequentemente, uma hibridização também desse 

gênero na Record. Ao analisar a novela Vidas em Jogo da Rede Record, 

esperamos depreender os sentidos subjacentes e as estratégias de construção 

dos argumentos privilegiadas por essa emissora. 

Dado o cenário observado na televisão brasileira, consideramos 

pertinente propor uma pesquisa que explicite os mecanismos de produção de 
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sentido em uma telenovela produzida pela Record, emissora que vem 

investindo no gênero como uma de suas estratégias na busca pela liderança. 

Mais detalhadamente esperamos, com este trabalho: 

1. Identificar os mecanismos narrativos utilizados nessa telenovela e 

perceber de que modo ajudam a criar um perfil para a emissora; 

2. Comparar os sentidos apreendidos numa leitura mais superficial com 

aqueles detectados numa análise mais profunda da telenovela, a fim de 

perceber quais discursos subjazem a essa narrativa; 

3. Depreender qual o perfil de enunciatário a emissora busca atingir com 

o tipo de texto produzido. 

 

Observemos a seguir o trecho de sinopse da novela Vidas em Jogo: 

 

Dinheiro! Não tem quem não o queira e não tem quem queria perdê-
lo! 
Junto com o futebol a loteria talvez seja a maior paixão nacional. 
Quando um prêmio acumula e o sorteio promete um novo milionário, 
as casas lotéricas ostentam filas quilométricas! É um desfilar de 
sonhos e planos do que cada um faria se fosse o vencedor... Vem o 
sorteio e um ou mais felizardos têm suas vidas mudadas da noite 
para o dia. Vidas em Jogo é a história de um grupo de amigos que há 
dois anos aposta na loteria. São conhecidos como bolão da amizade. 
Eles acertam na loteria no sorteio da virada do ano, cujo prêmio é um 
valor extraordinário. A partir daí a vida de todos muda: pro bem e pro 
mal! O noticiário está repleto de casos de ganhadores que são 
assassinados, enganados por parentes, disputas judiciais entre pai e 
filho, etc. Convido você a ser um voyeur do que acontece com a vida 
de quem se torna milionário da noite para o dia! Um passo no 
paraíso, mas no inferno também! (Disponível em: 
http://entretenimento.r7.com/vidas-em-jogo/historia/. Acessado em: 17 
Fev. 2013). 

  

Para empreender esta análise realizaremos um recorte, do qual resulta 

como corpus cenas dos primeiros cinco capítulos da novela, que, a nosso ver, 

contém as principais estratégias adotadas pelo enunciador. Além disso, 

selecionamos cenas dos capítulos 19, 20 e 29 , por apresentar a grande virada 

da trama, a conquista do prêmio de loteria, e o último capítulo, por 

apresentarem o desfecho da narrativa. Tais episódios são bastante 

representativos da totalidade do texto, uma vez que nos permitem analisar 

todas as etapas do esquema narrativo. Esse recorte se justifica, porque para a 

semiótica: 

 

http://entretenimento.r7.com/vidas-em-jogo/historia/


28 
 

poder-se-á falar de corpus sintagmático [...] e de corpus 
paradigmático [...], sempre levando em conta o fato de que eles 
nunca serão fechados nem exaustivos, mas representativos apenas. 
(GREIMAS, 2008, p. 89). 

 

Para isso nos valeremos do aparato metodológico proposto pela 

semiótica discursiva, teoria que busca explicar o processo de significação dos 

textos, manifestados pelos mais variados veículos de expressão: verbal, visual, 

verbo-visual, audiovisual.  

Passemos, então, a um breve apanhado um breve da semiótica da 

Escola Francesa. 

 

1.3. Pressupostos Teóricos 

 

Já na antiguidade, sofistas e filósofos conjecturavam acerca de questões 

relativas à linguagem, tais como o sentido das coisas, a noção de verdade, a 

relação entre pensamento e linguagem, entre outras questões (cf. MARTINS, 

2009, p.439-440). Porém, em todas as tentativas de entender o fenômeno, os 

fatos linguísticos eram analisados no entremeio de tantos outros aspectos - 

referência ao real, ao mental ou ao contexto pragmático (ibidem)- e não era 

possível atribuir à linguagem independência teórica.  

Como em toda revolução científica, percorreu-se um longo caminho até 

que a linguística se estabelecesse como ciência autônoma no século XX. Tem-

se como marco desse “nascimento científico” o lançamento do Curso de 

linguística Geral em 1916. Nessa obra, Ferdinand Saussure atenta para o fato 

de a linguagem ser um fenômeno extremamente complexo, heteróclito e 

multifacetado por natureza, e por isso um objeto de difícil apreensão, que em 

sua totalidade não apresentava estabilidade suficiente para ser estudado.  

Saussure buscou em suas postulações delimitar um objeto palpável, 

tangível a um olhar científico e conferir, assim, autonomia aos estudos de 

linguagem (cf. SAUSSURE, 1975, p.29-32). O linguista suíço propõe um 

recorte conceptual a fim de obter um objeto estável e regular, que se pudesse 

descrever, analisar e categorizar. A partir desse pressuposto, ele submete a 

linguagem a três níveis de idealização: descontextualização, regularização e 
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sistematização, cunhando então, com base nessa abstração teórica, a 

dicotomia língua/fala (cf. ILLARI, 2009, p.55-67). 

Uma vez proposta tal abstração, Saussure estabelece que, ao ser 

compreendida como sistema, a língua – e suas organizações internas - e não a 

fala - ato individual afetado por condições externas ao sistema - seria o objeto 

sobre o qual deveriam se debruçar os estudos linguísticos (ibidem). Com efeito, 

o corte sistêmico instituído pelo estruturalismo deixaria de fora tudo que 

estivesse condicionado por fatores, até então, considerados extralinguísticos, a 

saber, instâncias representacionais como sujeito, contexto, canal, mídia, enfim, 

condições gerais de uso. 14 

Esse modelo de análise estruturalista se mostrava bastante eficaz aos 

estudos do significante, mas insuficiente para dar conta de questões 

relacionadas ao significado, pois exclui definitivamente de seus estudos o 

sujeito, ponto central de agenciamento do sentido (cf. ILLARI, p. 2009, p. 80-

81). É, nessa direção que surgem as primeiras críticas, após a euforia inicial 

experimentada por essa visão estrutural da língua (ibidem). 

Na segunda metade da década de 1960, o estruturalismo passou a ser 

revisto e outras correntes surgiram para tentar abordar o que fora deixado de 

lado pela linguística no corte epistemológico proposto por Saussure, cada qual 

visando determinado aspecto excluído do fenômeno. Uma dessas revisões 

partiu de representantes da própria escola, dentre os quais se encontra Émile 

Benveniste (cf. ILLARI, 2009, p. 80). Em sua obra Problemas de Linguística 

Geral (1976), ele critica a negligência dos estruturalistas ao que consideravam 

como subjetivo na linguagem e formula sua teoria sobre a enunciação, 

definindo como instância pressuposta ao enunciado, sendo este, 

consequentemente, seu produto. Nas palavras de Benveniste o enunciado é 

 

[...]este colocar em funcionamento a língua por um ato 
individual de utilização [...]. O ato individual pelo qual se utiliza a 
língua introduz em primeiro lugar o locutor como parâmetro nas 
condições necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a língua 
não é senão possibilidade da língua (BENVENISTE, 1979, p. 82-83). 

 

A enunciação é um “mecanismo pelo qual se opera a passagem da 

língua ao discurso” (FIORIN, 2010, p. 22), permitindo que se inscrevam nela as 
                                                             
14

 Posteriormente, Benveniste vai demonstrar, com sua “Teoria da Enunciação”, que essa instância está 
prevista no sistema.  
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categorias de pessoa, lugar e tempo. Como a enunciação é uma instância 

inapreensível e irreproduzível, tomar-se-iam como objeto de estudo as marcas 

desse aparelho formal no enunciado, manifestado no texto (cf. GREIMAS; 

COURTÈS, 1979, p. 460). A enunciação, instância pressuposta a qualquer 

enunciado, foi incorporada pela teoria semiótica e possibilita a sistematização 

dos mecanismos que regulam a produção de discurso. 

Ao formular uma teoria cujos interesses são “os mecanismos de 

agenciamento do sentido pelo sujeito” (FIORIN, 2008a, p.17), Greimas, 

fundador da escola francesa da semiótica, toma como unidade de estudo o 

texto. A semiótica, porém, visa “menos a descrever o que o texto diz, mas 

como o texto diz o que diz” (ibidem). Para tanto, os mecanismos pelos quais o 

sentido é produzido são estudados tanto no concernente à “organização 

linguística e discursiva do texto”, quanto às “relações com a sociedade e 

história” (BARROS, 2011, p. 188). Com efeito,  

 

o texto organiza e produz sentido, como objeto de 
significação, e também se constrói na relação com os demais objetos 
culturais, pois está inserido em uma sociedade, em um dado 
momento histórico e é determinado por formações ideológicas 
específicas, como um objeto de comunicação. (BARROS, 2011, p. 
188). 

 

Nesse contexto, surge a Semiótica Discursiva, teoria de base 

estruturalista cujo ponto de partida foi o texto Por uma semântica estrutural, 

escrito por Hjelmslev, em 1957. Nesse artigo, o linguista dinamarquês prima 

pela necessidade de se conceber uma abordagem estrutural na semântica, 

estabelecendo critérios imanentes de descrição (cf. HJELMSLEV, 1991, p. 111-

127). 

Por conseguinte, uma semântica estrutural deveria debruçar-se sobre as 

relações entre as partes constituintes de uma palavra para tentar depreender-

lhe um sentido. Assim, nas palavras de Hjelmslev (ibidem, p.118), “introduzir a 

noção de estrutura nos estudos semânticos seria introduzir a noção de valor 

lado a lado com o da significação”. 

Em um primeiro momento, o foco dessa semântica foi o vocábulo. Em 

1966, Algirdas J. Greimas lança o livro Semântica estrutural, no qual propõe a 

aplicação do arcabouço metodológico fonológico - a tradicional decomposição 
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em unidades mínimas distintivas, descritivo de traços distintivos do plano da 

expressão, ao plano de conteúdo. Porém, devido à quantidade e à instabilidade 

das palavras, logo se percebeu que as regras norteadoras dessas relações 

semânticas vão além do semema - resultado da combinação dos traços 

distintivos que compõem um vocábulo -  e estendem-se às unidades maiores, 

tal como o texto (cf. FIORIN, 2011, p.15-20). Greimas estabelece, então, três 

condições para o estudo semântico da significação: ser geral, sintagmático e 

gerativo.  

A primeira condição diz respeito ao objeto de estudo da teoria. A 

semiótica discursiva tem como objeto de análise o texto, entendido como um 

objeto de significação, que articula plano de conteúdo e plano de expressão 

constituindo uma função semiótica, e como um objeto de comunicação, 

inserido num contexto sócio histórico, determinado pelas relações que 

estabelece com os outros objetos culturais (cf. BARROS, 2011, p.188). 

  Ao adotar como unidade teórica a função semiótica hjelmsleviana em 

vez da unidade semiótica saussuriana, o signo - a união de um significado 

(conteúdo) a um significante (imagem acústica) -, a semiótica expande 

imensamente os limites da teoria. Apesar de serem conceptualmente bastante 

similares, ao tomar a terminologia cunhada por Hjelmslev, a teoria semiótica 

redimensiona os seus objetos para além da linguagem verbal e demonstra-se 

“capaz de servir de instrumento de análise para qualquer objeto semiótico” 

(TEIXEIRA,1990, p.38).  

Ao expandir seu objeto de estudo para o texto, Greimas mantém a 

noção hjelmsleviana de que o sentido nasce da relação, da diferença, isto é, da 

significação (cf. Fiorin 2008, p. 18). Satisfaz-se assim a segunda condição de 

uma semântica estrutural, qual seja, ser sintagmática. Nas palavras de Tatit 

(2011, p.190), “a busca por um coeficiente sintáxico é o que distingue a 

semiótica das demais teorias do discurso”. 

Posto isso, a Semiótica do Discurso, como teoria de base estruturalista, 

leva em conta a noção saussuriana de valor, segundo a qual um signo é o que 

o outro não é, e a partir disso, compreende que o sentido se constrói na 

relação. Busca estudar, portanto, o processo de significação dos textos, a fim 

de tentar compreender como se produz o sentido. O texto é, então, tomado 
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como um todo de sentido e a sua significação resulta do arranjo engendrado 

entre as partes.  

Cada um desses produtos é único e situa-se, por sua vez, dentro de um 

sistema de tantos outros textos a partir do qual emerge o seu valor como um 

todo de sentido que dialoga, em relações intertextuais e interdiscursivas, com 

“todos os outros textos de seu tempo” (BARROS, 2011, p. 212). Dada a 

abrangência de seu escopo, o que possibilitará à semiótica a análise das 

relações sócio históricas respeitando a imanência dos textos, segundo Barros, 

são três condições de encaminhamento: 

 

1. Pode-se fazer um recorte do contexto sócio histórico e 
considerar apenas alguns diálogos entre os textos, como por exemplo 
aqueles que são apontados de forma mais ou menos clara, nos textos 
de exame; 

2. A análise que se faz de um texto nunca é a única 
possível, pois outros recortes do contexto podem ser efetuados; 

3. Mas, ao mesmo tempo, não há infinitas possibilidades 
de diálogo e, em decorrência, de leitura de um texto, por duas razões 
principais: o texto tem uma organização linguística-discursiva 
coercitiva, que limita as leituras possíveis, o que traz pistas de certos 
recortes do contexto sócio histórico, indica direções, o que restringe 
também as possibilidades de leitura. (BARROS, 2011, p. 212). 
 

A semiótica propõe, então, uma abstração metodológica que nos permite 

transferir o conceito de imanência, tão caro à linguística estrutural, aos planos e 

analisá-los de maneira independente. Dessa maneira, a teoria  

 

dissocia o plano de conteúdo do plano da expressão e 
estuda-o separadamente até reunir condições conceituais para 
relacionar categorias de ambos os planos e então compreender 
melhor o mecanismo geral da semiose. (TATIT, 2011, p. 206).  

 

A última condição diz respeito ao caráter econômico da teoria: ser 

gerativa. O termo remete ao aspecto estrutural da teoria gerativista, a partir do 

qual se postula que a análise não se situará só em um nível, mas em 

sucessivos patamares, dentre os quais os mais profundos geram os mais 

superficiais, articulando transformações entre eles (cf. GREIMAS; COURTÈS, 

1979, 206-208). Segundo Tatit a perspectiva gerativa adotada por Greimas é 

uma 

 

solução “vertical”[...] segundo a qual as unidades manifestadas na 
superfície do texto seriam elementos já “enriquecidos”, provenientes 
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da articulação entre categorias mais simples e abstratas localizadas 
em patamares mais profundos [...]. (TATIT, 2011, p.188). 

 
 

A fim de revelar como essas articulações se dão no plano de conteúdo, 

a semiótica propõe o modelo de análise que visa dar conta da produção de 

sentidos entendendo o como um percurso gerativo de sentido. Tal modelo é 

composto por três níveis: fundamental, narrativo e discursivo, cada um com sua 

semântica e sintaxe própria ou, nas palavras de Fiorin: 

 

O percurso gerativo de sentido é uma sucessão de patamares cada 
um dos quais suscetíveis de receber uma descrição adequada, que 
mostra como se produz e se interpreta o sentido, num processo que 
vai do mais simples ao mais complexo. (FIORIN, 2008, p.20). 

 

O percurso gerativo de sentido nos permite refazer as etapas que 

percorremos de maneira intuitiva enquanto autores e leitores. A partir de 

elementos concretos, o leitor é convidado a fazer abstrações que lhe permitem 

atribuir sentido ao texto, sob pena de achar-se diante de algo sem pé nem 

cabeça.  (cf. FIORIN, 2008b, p.126).  

Barros sintetiza esse percurso da seguinte maneira: 

 

a) O percurso vai do mais simples e abstrato ao mais 
complexo e concreto; há, assim, enriquecimento e concretização do 
sentido da etapa mais simples e abstrata à mais complexa e concreta 
[...]; 

b) São determinadas três etapas no percurso, podendo 
cada uma delas ser discutida e explicada por uma gramática 
autônoma, muito embora o sentido do texto dependa da relação entre 
os níveis; 

c) A primeira etapa do percurso, a mais simples e 
abstrata, é o nível fundamental e nele a significação se apresenta 
como uma oposição semântica; 

d) No segundo nível, o narrativo, organiza-se a narrativa 
do ponto de vista de um sujeito; 

e) Finalmente, a terceira etapa, a mais complexa e 
concreta, é a discursiva, em que a organização narrativa vai-se tornar 
discurso, graças ao processo de temporalização, espacialização, 
actorização, tematização e figurativização [...]. (BARROS, 2011, p. 
188). 

 

Na análise semiótica, faz-se, pois, um percurso que vai das estruturas 

invariantes mais simples para as variantes e complexas. Dessa forma, a teoria 

semiotiza a dicotomia saussuriana língua/fala, entendendo aquela como 

estruturas virtuais do percurso gerativo (nível fundamental e narrativo) e estas 
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como estruturas realizadas e concretas (nível discursivo) (cf. FIORIN, 2008a, p. 

17-18).  

Uma vez expostos os princípios gerais da teoria, a apresentação dos 

conceitos teóricos será feita no decorrer do trabalho à medida que forem 

operacionalizados na análise. 
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2. O jogo da vida: construção narrativa da novela  

No jogo da vida ora se ganha, ora vai perder 

Saber ganhar, tem que saber perder (...) 

 

Dudu Godoi 

 

Este capítulo organiza-se em torno da noção semiótica de narratividade. 

Esse princípio, diferentemente do conceito do tipo textual narrativo, não diz 

respeito a certa classe de textos, pois é algo inerente a todos eles (cf. FIORIN, 

2011, p. 27).  A narratividade, tal como é concebida pela teoria semiótica, é um 

simulacro das transformações vivenciadas pelo “sujeito que age no e sobre o 

mundo em busca dos valores investidos nos objetos” (BARROS, 2011b, p. 16), 

ora ganhando, ora perdendo, como sugere a canção que nos serve de epígrafe 

do capítulo. Conforme os objetos-valor transitam entre os indivíduos, 

transformam não só os sujeitos, mas também o mundo onde vivem, num jogo 

dinâmico em que ganhar e perder são os dois lados da mesma moeda. 

Na telenovela em análise, os sujeitos, movidos quer por seus sonhos 

quer por suas necessidades, fazem apostas e iniciam seus percursos em 

busca do grande prêmio. Diante dessa metáfora que nos é dada pelo título da 

novela, iniciamos a analise de Vidas em Jogo a fim de descortinar as 

motivações dos apostadores, os valores investidos na tão sonhada premiação 

e o desenrolar de suas jogadas.  

 

2.1. Bolão da Amizade: a sorte está lançada 

 

A trama da novela Vidas em Jogo se desenrola a partir da história de um 

grupo de dez amigos que se reúnem regularmente para jogar na loteria. As 

apostas, realizadas sempre no restaurante de comida nordestina de um dos 

apostadores, são conhecidas como “Bolão da Amizade” e não rendem, 

inicialmente, nenhum ganho financeiro ao grupo, mas criam um forte vínculo 

entre os integrantes e todos aqueles que participam das reuniões. Além do 

dono do restaurante, o cearense Severino, fazem parte da turma do bolão os 

personagens Francisco, Andrea, Marizete, Belmiro, Carlos, Augusta, Jorge e 

Ivan. Todos são pessoas simples que, sem muitos recursos para realizar seus 
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desejos, sonham com o dinheiro do prêmio acreditando que passariam a ser 

plenamente felizes.   

Para traçarmos o percurso narrativo dos sujeitos, começamos por olhar 

mais detidamente o caso de Francisco, nordestino de São Luís do Maranhão e 

motorista particular da empresária Regina. 

Nas primeiras cenas, o personagem conta que, logo ao chegar ao Rio de 

Janeiro, perdeu seus pais em um acidente de carro e, diante de tamanha 

tragédia, ficou atordoado e acabou se perdendo de seus irmãos mais novos, 

Edmundo e Marcolino. Na esperança de reencontrar os dois, que já adultos 

poderiam voltar ao Maranhão e esperá-lo na casa de sua família, Francisco vai 

anualmente ao lugar comum a todos, a antiga residência nos Lençóis 

Maranhenses. Essa é a única forma de buscar os irmãos, já que, sem muitos 

recursos, ele não consegue empreender maiores esforços para localizar os 

rapazes: Francisco sonha, então, em ganhar na loteria para poder contratar um 

detetive que o ajudaria nessa missão. Além disso, o personagem vive outro 

drama: o fato de não poder assumir, por oposição da sogra, o romance sigiloso 

com Patrícia, filha mais velha de sua patroa.  Regina é a dona de uma 

construtora e deseja ver a filha casada com um banqueiro ou com alguém 

provido de muitos bens materiais. Diante disso, Francisco acredita que o 

dinheiro do prêmio possibilitaria a ele atender às exigências de Regina e 

assumir o relacionamento amoroso com Patrícia.  

Tal como o motorista, todos os demais participantes do “Bolão da 

Amizade” encontram-se, no início da novela, em situações conflituosas, na 

maioria das vezes por questões financeiras. Observando, resumidamente, a 

situação de alguns personagens, vemos que Augusta, proprietária de uma 

confeitaria e mãe do jovem Raimundo, sonha com o dinheiro para pagar a 

melhor faculdade para o filho; Severino, por sua vez, gostaria de aumentar seu 

estabelecimento e tentar reverter à crise em o seu restaurante; já Ivan, viciado 

em jogos de azar, deve pagar a dívida com o agiota que vem o ameaçando; no 

caso de Andreia, o dinheiro a livraria das diárias do táxi, cujo pagamento vem 

lhe causando transtorno na cooperativa; Marizete quer se ver livre de sua 

patroa arrogante; Belmiro sonha em colocar seu clube Cariocas entre os 

grandes times; Carlos compraria um prédio para os amigos ameaçados de 
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despejo; e Jorge iria para Hollywood, onde sonha em atuar como dublê em 

filmes de ação.  

Enfim, todos esses personagens vivem situações que os motivam a 

sonhar com a premiação. No entanto, o enredo da novela mostra que, embora 

necessitando e sonhando com o prêmio da loteria, esses personagens 

conservam as alegrias da uma vida simples. Esse estado de espírito muda no 

momento em que a empresária Regina, dona do prédio onde vivem alguns dos 

integrantes do bolão, os expulsa do imóvel e eles passam ter uma necessidade 

premente de ganhar esse dinheiro para garantir sua sobrevivência. 

 Diante dos novos conflitos, os integrantes da turma do bolão decidem 

firmar um “pacto” no intuito de “atrair a sorte”. Segundo estipulado no acordo, 

caso eles ganhassem, só receberiam a metade do prêmio, a outra metade 

seria colocada na poupança e só poderia ser retirada se realizassem cada qual 

uma missão relacionada a um desafio pessoal, algo já desejado, mas para o 

qual não se empenhavam tanto quanto deveriam ou gostariam, como no caso 

de Francisco, cuja missão era encontrar os irmãos, ou como no caso de 

Margarida, que deveria emagrecer. Apesar dos protestos iniciais, todos 

concordam e assinam um documento no qual se comprometem a cumprir a 

promessa até o fim, sob a pena de perder o restante do dinheiro do bolão.  

A estratégia dá certo. Na virada do ano, quando o prêmio atinge um 

valor milionário, o grupo tira a sorte grande e acerta sozinho na loteria. Com o 

dinheiro em mãos, no entanto, acabam desviando o foco dos antigos objetivos 

e passam a ter outras metas, algumas das quais de motivação menos nobres 

que às iniciais. Levados pelas facilidades do dinheiro e pela ambição, os 

participantes se envolvem em confusões; gastam mais do que ganharam e 

necessitam de mais dinheiro, levando alguns integrantes a querer quebrar o 

pacto. Os conflitos começam, então, a surgir e a desarmonia ameaça a 

amizade dos participantes do “Bolão da amizade”.  

Essa rápida apresentação faz-se aqui fundamental, pois o “Bolão da 

Amizade” é o fio condutor a partir do qual se desenvolve a trama da novela 

Vidas em Jogo. Uma vez apresentada de uma maneira geral a trama, 

pretendemos, em nossa análise, compreender o arranjo narrativo empreendido 

na novela, a fim de observar as relações estabelecidas entre sujeito e objeto, a 

organização dos programas narrativos e os possíveis acentos passionais que 
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sobredeterminam o agir desses personagens. Analisaremos o esquema 

narrativo construído na novela, a fim de tentar compreender: 

a) de que maneira a organização dos programas narrativos esquematiza 

o conteúdo da novela? 

b) como as modalizações por que passam os sujeitos inserem uma 

determinada perspectiva para narrativa? 

c) qual o papel do observador social na telenovela? 

d) como os desdobramentos polêmicos inscrevem a narrativa num 

quadro de valores cristãos? 

 

Para isso, retomaremos os principais aspectos teóricos do nível narrativo 

a serem analisados.  

 

 2.2. Nível narrativo 

  

As transformações por que passam os sujeitos são estudadas no 

componente sintáxico do nível narrativo, 

 

 modelo hipotético de uma organização geral da narratividade que 
procura explicar as formas mediante as quais o sujeito concebe a sua 
vida enquanto projeto, realizações e destino. (GREIMAS; COURTÈS, 

1979, p. 446). 
 

Operacional neste nível de análise, o conceito de sujeito entra em cena 

como actante do nível narrativo e se complexifica no nível discursivo, quando 

se torna entidade bipartida em enunciador e enunciatário na instância da 

enunciação, pressuposta a qualquer texto (cf. ibidem, p. 445-6). 

A sintaxe narrativa compreende uma hierarquia dividida em três níveis 

de complexidade. O programa narrativo (PN) é o sintagma elementar dessa 

sintaxe; é uma função que se define “como um enunciado de fazer que rege 

um enunciado de estado”. Segundo Fiorin (2011, p. 28), temos dois tipos de 

narrativas mínimas, dependendo da natureza da transformação que a função 

resulta: de liquidação e de privação. Na narrativa de liquidação, a disjunção 

inicial é sanada e o sujeito entra em conjunção com o objeto-valor. Já em 

narrativas de privação, o sujeito encontra-se inicialmente em conjunção, mas 

termina em disjunção com o objeto. 
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Num segundo patamar, temos o percurso narrativo, “uma sequência 

lógica de programas narrativos relacionados por pressuposição”; e, por fim, em 

maior nível de complexidade, encontra-se o esquema narrativo, que consiste 

no “encadeamento lógico de percursos narrativos” (BARROS, 2011b, p. 20-36). 

Essa organização metodológica foi incorporado à semiótica nos anos 60, e 

“tem sua origem nas análises que Vladimir Propp efetuou de um corpus de 

contos maravilhosos russos” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 297). Ao estudar 

os mecanismos internos de funcionamento do conto, Propp depreendeu dos 

textos princípios estruturais de todos os discursos narrativos e propôs, a partir 

disso, “formas universais de organização narrativa” (ibidem).  

 

 Ao longo de reformulações sucessivas, esse esquema, de início 
próximo, do universo dos contos populares (sob a forma de três 
provas: qualificante, decisiva, glorificante), foi ampliado para quatro 
sequências de alcance mais geral (contrato, competência, 
performance, reconhecimento) ordenadas segundo uma dupla leitura 
de sucessão (da esquerda para direita) e de pressuposição (da direita 
para a esquerda). A última reformulação desse modelo em três 
esferas semióticas (manipulação, ação, sanção) permite, para além 
dos universos narrativos, considerá-lo como um esquema da 
comunicação [...]. (BERTRAND, 2003, p. 419). 
 

As transformações enfrentadas pelos sujeitos são analisas pela 

semiótica em sua totalidade, portanto, a partir do modelo proppiano e 

compreende a narrativa como a sequência canonicamente organizada em 

quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção (cf. FIORIN, 

2011, p. 29). Neste trabalho, analisaremos os percursos narrativos de alguns 

dos sujeitos pertencentes ao “Bolão da Amizade”, através da descrição das 

organizações hierárquicas de alguns programas narrativos e do detalhamento 

das transformações por que passam esses actantes.  Dentre os personagens 

citados, elegemos três considerados mais representativos para essa etapa da 

análise: Francisco, Andrea e Marizete. Isso não nos impede, no entanto, de 

mencionar outros personagens para elucidar as questões abordadas.  

A teoria compreende a narrativa como um processo que deve apresentar 

“um estado inicial, uma transformação e um estado final” (FIORIN, 2011, p. 27). 

A relação do sujeito com o objeto é, então, analisada no programa narrativo a 

partir de dois tipos de enunciados: os enunciados de estado, ligados à 

descrição do estado inicial e final do sujeito, que se constitui por sua relação de 



40 
 

disjunção ou conjunção com o objeto-valor; e os enunciados de fazer, 

relacionados às transformações pelas quais passam o sujeito (cf. ibidem).  

Ao adotar uma perspectiva funcional para a análise de um actante, a 

semiótica entende que seu papel actancial será determinado pela posição 

ocupada no percurso narrativo examinado - sujeito de estado e sujeito de fazer 

-, e pela natureza do objeto-valor almejados, descritivo – quando são 

consumíveis - ou modal – que modifica um predicado. (cf. BARROS, 2011a, p. 

197; GREIMAS; COURTÈS).  Sendo assim, enquanto actantes sintáxicos, esse 

sujeitos correspondem a certa “representação de uma posição actancial” 

(GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 13), distinguindo-se de outros pelo 

posicionamento que ocupam na organização narrativa. Ao tratarmos dos 

programas narrativos, por conseguinte, operaremos com o termo actante para 

nos referir aos sujeitos que, inscritos em um dado programa narrativo, se 

configuram como sujeitos de estado – em enunciados que relacionam sujeito e 

objeto – e sujeitos de fazer – em enunciados que relacionam destinador e 

destinatário (ibidem, p. 13). 

 

2.3. Querer é poder: sonhando com o prêmio  

 

Voltando o olhar para o nosso objeto, tomamos uma das primeiras cenas 

para delinear o estado inicial dos sujeitos construídos na narrativa do “Bolão da 

Amizade”. Observemos o caso do actante concretizado discursivamente como 

Francisco. 

As primeiras cenas da novela contam a história de Francisco. Através do 

recurso flashback15, apresenta-se o estado inicial de felicidade desse 

personagem, ainda menino, com sua família e explica-se o programa narrativo 

de privação, doravante PN de privação, que o levou ao estado atual de 

disjunção com o objeto-valor família. O flashback ocorre junto do relato de 

Francisco, que, ao ser surpreendido por homens armados na casa onde 

morara, justifica sua presença contando aos capangas sobre a expulsão de sua 

comunidade da aldeia em que viviam por latifundiários da região e sobre a 

                                                             
15

 Esse recurso consiste em introduzir na narrativa cenas retrospectivas com relação ao momento atual 
da trama. Disponível em  
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=flashback#flashback102 . Acessado em: 
27 OUT 2012. 
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vinda de sua família para o Rio de Janeiro, cidade, em que seus pais acabaram 

morrendo em um acidente de carro e ele acabou se perdendo dos irmãos 

(capítulo 1/1- 0:00-7:30). Francisco conta também aos jagunços que, na 

esperança de reencontrá-los, todo ano volta à aldeia no Maranhão. Sem 

acreditar na veracidade da história, os homens o perseguem e quase o matam, 

mas ele consegue escapar.  

Ao retornar ao Rio, o rapaz conta esse episódio a sua amiga Marizete, 

enquanto os dois tomam café-da-manhã na cozinha do apartamento de 

Regina, onde trabalham juntos, ela como empregada doméstica e ele como 

motorista. Acompanhemos a transcrição da cena:  

 

Figura 1(Capítulo 1)                                         

 

CENA 1 

Francisco: Pensei que ia morrer. Depois eu fui direto para a 

rodoviária de São Luís e peguei o primeiro ônibus pra cá.  
Marizete: Que ideia de girico! Todo final de ano é isso, 
Francisco: Já te falei, os seus irmãos, eles não vão aparecer 

por lá! 
Francisco: Eles já estão rapazes, Marizete, podiam voltar. É a 
minha esperança!  
Marizete: É, acontece que você podia ter morrido, aí acabou-

se o que era doce. 
Francisco: Então quer dizer que você me acha doce, 
Marizete? 
Marizete: Sem gracinha! Não te dou dessas intimidades não, 

sou uma mulher comprometida. 
Francisco: Eu sei, tô brincando! Você sabe que eu gosto de te 

perturbar.  
Marizete: E apesar do sufoco, deu pra aproveitar um “cadinho” 
da viagem? 

Francisco: É muito bonito lá, qualquer dia eu vou te levar pra 

conhecer os Lençóis Maranhenses e São Luís também. Você 
vai ver que terras mais lindas! 
Marizete: Quem sabe hoje eu não fico rica aí eu vou passar 
assim um natal gordo! Esqueceu que em sorteio? 
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Francisco: É claro que não! Esqueceu que tem show? 
Marizete: Não esqueci não! Agora você vai tomar banho antes 

que a dona Regininha acorde e comece a gritar, vai! (Capítulo 
1/1- 7:30- 8:25 exibido em 04 Mar. 2011) 

 

Nesse primeiro momento, Francisco e Marizete são apresentados ao 

telespectador como sujeitos já modalizados pelo querer ganhar na loteria. Eles 

são motivados seja pelo sonho de “encontrar os irmãos” (Francisco), seja pela 

vontade de ter um “natal gordo” (Marizete). Apesar de serem apresentados 

como sujeitos da falta, ansiando por uma transformação de estado, os 

personagens aparentam estar em harmonia um com o outro e com o ambiente, 

pois se encontram em conjunção com o objeto-valor “amizade”, aqui 

concretizada pela preocupação de Marizete (“você podia ter morrido, ai 

acabou-se o que era doce”), os cuidados (ela serve o café ao amigo), a 

generosidade (“qualquer dia eu vou te levar pra conhecer os Lençóis 

Maranhenses e São Luís também”) e a intimidade entre os dois (“Que ideia de 

girico!” / “Eu sei, tô brincando! Você sabe que eu gosto de te perturbar”).  

Tal como eles, nesse primeiro momento, também os outros integrantes 

do “Bolão da Amizade” são apresentados como sujeitos em conjunção com 

valores positivos, representados não só pela amizade, que une todos os 

integrantes do grupo (figura 2) - inclusive o cachorro de Carlos (figura 3) -, mas 

também pela relação amorosa, figurativizada pelo relacionamento de Andrea e 

seu marido Lucas (figura3), Marizete e o namorado Zé, e Francisco e Patrícia 

(figura 5).  

 

Figura 2 (Capítulo1)                     Figura 3  (Capítulo1)   
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Figura 4 (Capítulo1)                                          Figura 5 (Capítulo1)                             

         

 

Esse estado harmonioso se dá ao mesmo tempo em que os sujeitos se 

encontram disjuntos de objetos de valor relacionados à condição financeira do 

grupo. O estado inicial dos sujeitos é apresentado de duas maneiras: ora 

resultado de um PN pressuposto, como a disjunção de Francisco com seus 

familiares, apenas narrada a fim de explicar o estado atual de busca do sujeito; 

ora em programas explicitados, como o caso do sujeito concretizado como 

Andrea.  

A personagem Andrea, integrante do “Bolão da Amizade”, trabalha como 

taxista no Rio de Janeiro. Após levar uma pessoa ao aeroporto internacional, 

ela pega outro passageiro para a corrida de volta. Indignados com sua atitude, 

outros taxistas presentes no local exigem que Andrea siga com seu carro vazio, 

devido ao fato de ela não pertencer ao ponto. A taxista enfrenta o bando, que 

só mais tarde descobrimos ser comandado por Cleber, um ex-policial expulso 

da polícia por suspeita de envolvimento com milícias; os homens, então, 

partem para a agressão e começam a destruir o táxi de Andrea, como vemos 

na seguinte cena: 

 
Figura 6  (Capítulo 1)                                        Figura 7 (Capítulo 1)                                         
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CENA 2 

Andrea: Eu não fiquei aqui parada eu vim deixar um passageiro e ele 
entrou! 
Passageiro: Moça, eu não quero problema, tá? 
Andrea: Eu vou levar meu passageiro e quero ver quem vai me 
impedir. 
Taxista 1: Não é porque tu é mulher que tu vai ficar botando banca 
aqui no nosso ponto não, tá entendendo? 
Taxista 2: Deixa o passageiro e se manda! 
Taxista 1: Aqui a área é nossa! 
Andrea: Eu não vou aceitar intimidação de vocês! Eu não fiquei 
parada no ponto, eu vou levar meu passageiro, sim! Eu quero ver 
quem vai me impedir! 
Taxista 3: Ah, é? Quebra ela!  
(capítulo 1/2 – 0:00 – 0:20) 

 

Na cena é construído um PN em que o grupo de taxistas exerce a 

função de antissujeito, isto é, aquele que “concorre com o programa 

inicialmente proposto pelo sujeito” (TATIT, 2011, p. 193-4); em seu papel de 

antissujeito, os taxistas do aeroporto alteram o estado juntivo do sujeito 

Andrea com seu meio de trabalho. A destruição do automóvel é o enunciado 

de fazer a partir do qual Andrea passa ao estado de disjunção com seu táxi, 

caracterizando assim um programa de privação. Ainda nessa primeira parte 

da trama, após consertar o vidro quebrado no ataque do aeroporto, ela sofre 

um segundo acidente provocado agora pela fechada inconsequente de outro 

taxista, posteriormente identificado como Peixoto.  

 

         Figura 8 (Capítulo 4) 

 

 

A cena retratada na figura 8 mostra o acidente sofrido por Andrea e 

Patrícia, quando a taxista prestava um favor ao amigo Francisco ao levar a 

namorada do rapaz em casa, e reitera o estado disjuntivo de Andrea com seu 

objeto-valor “meio de trabalho”. Esses PNs de privação subsequentes – a 
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expulsão dos moradores do prédio, a destruição do táxi de Andrea, entre 

outros - levam os sujeitos componentes do “Bolão da Amizade” a aceitar o 

pacto, construindo-os como sujeitos modalizados pelo querer e dever entrar 

em conjunção, uma vez que eles precisam, prementemente, do objeto-valor 

“dinheiro” para sair desse estado em que se encontram. 

Os dois PNs de privação seguidos vividos por Andrea, por exemplo, 

geram um reforço da carga dramática desse sujeito, atribuindo-lhe maior 

destaque dentro de uma escala hierárquica de personagens.  Tal relação de 

hierarquia fica clara se tomarmos o sujeito Francisco. Além dos programas 

narrativos que definem seu estado inicial de disjunção com seus pais e 

irmãos, Francisco vai progressivamente sendo destituído de tudo que lhe é 

importante. Para ilustrar, tomemos a cena 3, sintetizadora de dois programas 

narrativos: a expulsão do prédio onde mora e o separação de Patrícia.  

 

Figura 9 (Capítulo 4) 

 
                                 

CENA 3 

Francisco: Nossa! Patrícia, eu fiquei muito nervoso, 
muito nervoso...  
Médico: Fica tranquilo, papai, ela e o bebê estão todos 
bem, tá? 
Francisco: Bebê? 
Patrícia: Tô gravida. 
Médico: Disse que seu marido sabia! 
Francisco: Eu vou ser pai? Eu vou ser pai? 
D. Regina: Francisco?  
Patrícia: Mãe, eu posso explicar... 
D. Regina: Você é o pai? 
Francisco: Cleber? A senhora

 
é a dona do prédio? 

D. Regina: Seu filho da mãe! Canalha! Você acabou com a 
vida da minha filha! Seu maldito! Você me enoja! 
Francisco: A senhora é que me enoja! Contratou esses 
assassinos pra expulsar as famílias, dona Regina, gente, 
seres humanos. O prédio é da sua mãe, Patrícia? Foi esse 
safado que comandou aquela violência toda.  
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(capítulo 4/3 – 11:10 – 12:07) 
 

O segundo PN de privação vivenciado por Francisco é o episódio da 

expulsão do prédio onde moram ele e outros amigos. Ao ser retirado do 

imóvel de forma violenta por capangas de Cleber, personagem que auxilia o 

antissujeito Regina, isto é, o antiadjuvante16. Francisco entra em disjunção 

com o objeto-valor “habitação”. Também por intervenção da sogra, ele entra 

em disjunção com o relacionamento amoroso que mantinha com Patrícia e, 

por conseguinte, com o filho do casal, fruto de uma gravidez inesperada. 

Assim, cena após cena, Francisco vai sendo construído como um sujeito da 

perda e da falta. Esse reforço do estado de disjunção do personagem com os 

objetos-valor que lhes são tão essenciais reitera a carga disfórica desse 

momento da vida do personagem e, ao mesmo tempo, constrói seu heroísmo, 

dada a manutenção de seu estado de conjunção com valores éticos apesar 

dos inúmeros programas de privação que protagoniza. A conexão de 

Francisco com valores éticos e morais é expressa claramente em sua fala 

quando repudia o meio violento utilizado por Regina para expulsar ele e seus 

amigos do prédio invadido (“A senhora é que me enoja! Contratou esses 

assassinos pra expulsar as famílias, dona Regina, gente, seres humanos”). 

Sua bravura e firmeza diante de fatos tão adversos transforma sua atitude 

num feito heroico. Veremos, ao longo da análise, que a figura do herói será 

intensificada com elementos da semântica narrativa e, mais ainda, 

complexificada no nível discursivo. O heroísmo, entretanto, começa a ser 

engendrado já na sintaxe narrativa. Pelo número de privações vividas – morte 

dos pais e perda dos irmãos - e ainda passa - expulsão do prédio e fim da 

relação amorosa -, percebemos, entre os sujeitos integrantes do “Bolão da 

Amizade”, Francisco é o personagem principal. 

Tomando o número de PNs de privação como critério de destaque na 

narrativa, o personagem de Andrea seguiria Francisco, pois também tem o 

estado disjunto reiterado – o ataque no aeroporto e o acidente de carro. Em 

seguida temos Severino, Belmiro e Marizete. Ainda que também vivenciem 

mais de uma narrativa de privação, seus programas não são explicitados, são 
                                                             
16

   Se tomarmos o PN do antissujeito Regina , que no papel de auxiliar negativo atrapalha a realização 
do PN dos integrantes do Bolão, será possível atribuir a Cleber o papel de adjuvante de Regina, isto é, 
antiadjuvante,  uma vez que ele contribui com seus serviços para que o antissujeito exerça  sua função 
de oponente. (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 15; 317). 
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apenas mencionados e podem ser inferidos como narrativas pressupostas ao 

estado inicial desses sujeitos. Vejamos o trecho de uma conversa entre 

Belmiro, o dono do clube Cariocas, e sua namorada Hermezina: 

 
Figura 10 (Capítulo 4)                                         

 

CENA 4 

Belmiro: Ah meu Deus! Hermezina, tá cada vez mais difícil de 
fechar as contas no fim do mês! O que a gente tá faturando com os 
shows do Francisco e com o aluguel do campo pras peladas não é 
suficiente. 
Hermezina: E se a gente arrumasse um patrocínio? 
Belmiro: (risos) quem é que vai querer patrocinar um clube de 
futebol que nem time tem! Ah, meu Deus! Como eu queria ganhar 
na loteria. 
Hermezina: Calma, Belmiro! Vai dar tudo certo... O Cariocas 
sobreviveu até hoje! Dias melhores virão!!  
Belmiro: É... Deus te ouça!  
(capítulo 4/3 – 0:00 – 0:40) 

 
 

 No caso desse actante, o PN de privação não está explícito do texto.  

A cena descrita acima ilustra o programa de privação pressuposto, na medida 

em que é possível resgatá-lo através da frase “tá cada vez mais difícil fechar 

as contas do mês”. O sujeito, então, está em disjunção com o equilíbrio 

financeiro, pois o dinheiro “não é suficiente”.  

 O sujeito Marizete nutre amizade profunda pelos outros participantes. 

Assim como os demais membros do “Bolão da amizade”, a empregada 

doméstica de Regina, vítima constante da arrogância da patroa, sonha com 

uma vida melhor. Além disso, no entanto, ela não enfrenta nenhum drama 

pessoal, isto é, não há na narrativa um PN de privação vivido por esse sujeito. 

Marizete se encontra angustiada com a situação dos amigos que foram 

expulsos do prédio e, diante dos fatos, também passa a precisar do prêmio 

para poder ajudar os companheiros.  
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                                                   Figura 11(Capítulo 3) 

           

 
CENA 5 

Belmiro: Não dá pra processar esse proprietário, Guilherme? 
Guilherme: Bom, é uma situação delicada, Belmiro, mas a lei não protege 
nenhum ato de violência. 
Marizete: Ai, coitado do Francisco! Vai morar onde? 
Andrea: Ele pode ficar lá em casa, a gente tem um sofá na sala, ele 
dorme lá tranquilo, né? 
Zé: Até parece que vocês não conhecem o Francisco... Ele não vai sair do 
prédio e abandonar todo mundo lá dentro! 
Jorge: Mas, então, o que a gente pode fazer pra ajudar? 
Marizete: Por isso que eu falo, tá faltando um amigo rico aqui nesse 
grupo. Pobre com pobre dá essa desgraça, aí!  
Zé: Marizete, e a amizade e o carinho não contam?  
Marizete: Conta, né? Mas ajudar, ajudar, não, né? Porque é pouca coisa 
pra muita necessidade! 
Lucas: É revoltante ver nossos amigos sofrendo por causa da 
impunidade... (capítulo3/1. 11:00-11:50) 

 

Percebemos que, nos casos descritos anteriormente - de Francisco, 

Andrea e Belmiro -, tínhamos programas narrativos em que os valores 

investidos nos objetos eram de natureza descritiva, ou seja, de caráter mais 

pragmático - “moradia”, “relacionamento amoroso”, “meio de trabalho” e 

“equilíbrio financeiro” - e não modal, cuja principal característica é modificar 

ou modalizar “a relação do sujeito com os valores e fazeres” (BARROS, 

2011b, p. 22). Já no caso de Marizete, o objeto-valor é explicitamente modal. 

Devido à natureza do problema, cuja solução requer dinheiro, ela se sente 

impotente diante dos fatos e por isso precisa ficar rica para poder fazer algo 

(“por isso que eu falo, tá faltando um amigo rico aqui nesse grupo/ Pobre com 

pobre dá essa desgraça, aí!”). Ou seja, com a expulsão do prédio, ela passa a 

almejar poder fazer, isto é, poder ajudar seus amigos.   

Por fim, é importante dizer que cada integrante do bolão pode ser 

tomado como actante individual; já o grupo, tomado como um todo, seria o 

actante coletivo da narrativa (cf. GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 13). Mesmo 
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percebendo que, paralelamente às narrativas individuais, ocorre também um 

PN do sujeito coletivo “Bolão da Amizade”, que os leva a apostar e a querer 

entrar em conjunção com o objeto-valor riqueza, privilegiamos em nossa 

análise os programas de cada integrante do grupo, uma vez que a narrativa 

do sujeito coletivo da turma do bolão pode ser identificada conforme 

elencamos os PNs individuais.  

Vemos, pois, que os programas narrativos individuais apresentados 

nos primeiros capítulos analisados são em sua maioria narrativas de privação, 

conforme vemos no quadro 1, em que se encontram as funções17 de cada um 

desses programas. Listamos as funções correspondentes ao PN ativo dos 

participantes do “Bolão da Amizade", a fim de demonstrar a relação 

hierárquica entre esses personagens:            

                           

Quadro 1 

Francisco  

PNFr1 

F1 (separar-se da família) 

[S1 (acidente de carro) → S2 (Francisco) U Ov (com os pais e os irmãos)] 

F2 (expulsão do prédio) 

[S1 (Regina) → S2 (Francisco) U Ov (moradia)] 

F3 (afastar-se de Patrícia) 

[S1 (Regina) → S2 (Francisco) U Ov (relacionamento amoroso) 

Andrea 

PNAn1 

F1 (ficar sem táxi) 

[S1 (bandidos/ Cleber) → S2 (Andrea) U Ov (meio de trabalho)] 

F2 (ficar sem táxi) 

[S1 (Peixoto) → S2 (Andrea) U Ov (meio de trabalho)] 

Marizete 

PNMa1 

F (ajudar os amigos)  

[S1 (Regina) → S2 (Marizete) U Ov (poder ajudar os amigos)] 

Belmiro  

PNBe1 

F (ter problemas financeiros) 

[S1 (dívidas) → S2 (Belmiro) U Ov (equilíbrio financeiro do restaurante)] 

Severino  F (ter problemas financeiros) 

                                                             
17 No que concerne à sintaxe narrativa, o termo função refere-se ao tipo de relação constitutiva do 
enunciado elementar, “define-se como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. 
Integra, portanto, estados e transformações”  (BARROS, 2011b, p. 20, grifos do autor). Na equação 

utilizada para representar essa relação, F é função; → é transformação; S1 é sujeito do fazer; s2 é 
sujeito do estado; ∩ é conjunção; U é disjunção; e Ov é objeto-valor (ibidem). 
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PNSe1 [S1 (dívidas) → S2 (Severino) U Ov (equilíbrio financeiro do restaurante)] 

Augusta 

PNAu1 

F (ser humilhada pelo filho) 

[S1 (Raimundo) → S2 (Augusta) U Ov (atribuir valores éticos ao filho)] 

Ivan 

PNIv1 

F (ser ameaçado por um agiota) 

[S1 (Betão) → S2 (Ivan) U Ov (segurança)] 

Margarida 

PNMa1 

F (ser desprezada por Elton) 

[S1 (obesidade) → S2 (Margarida) U Ov (relacionamento amoroso)] 

Carlos  

PNCa1 

F (expulsão do prédio) 

[S1 (Regina) → S2 (Carlos) U Ov (moradia)] 

Jorge Não vive nenhum PN de privação 

Bolão da 

amizade  

PNB1 

F (ganhar na loteria) 

[S1 (falta de sorte) → S2 (Turma do bolão) U Ov (prêmio)] 

Regina 

PNRe1 

F (expulsar moradores do prédio) 

[S1 (necessidade financeira) → S2 (Regina) ∩ Ov (esvaziamento do prédio)] 

 

No primeiro PN do sujeito “Bolão da Amizade”, esse sujeito coletivo 

termina em disjunção com um objeto-valor descritivo “o prêmio da loteria”, 

pois, em uma de suas inúmeras tentativas antes de firmarem o pacto, a 

aposta não é premiada. Quando enfim acertam os números sorteados, os 

sujeitos executam o único PN de liquidação vivido pelos integrantes, no qual 

terminam em conjunção com o objeto aspirado. Ganhar na loteria poderia ser 

visto como sanção positiva que encerraria a narrativa e faria os personagens 

“felizes para sempre”. Entretanto, percebemos que nesse PN o objeto-valor 

“prêmio” é, na verdade, um objeto-valor modal, pois ganhar na loteria significa 

alterar a modalização atual dos sujeitos diante dos problemas enfrentados por 

eles. Isso fica claro quando eles enfim acertam os números e passam, 

teoricamente, a sujeitos potentes, isto é, modalizados por um poder fazer. A 

partir desse objeto-valor modal, a narrativa progride e os sujeitos parecem 

dotados de competência para agir. A pergunta que naturalmente emerge é: 

nossos heróis do “Bolão da Amizade” terão todos os seus problemas 



51 
 

resolvidos e revelarão que o dinheiro traz felicidade? Provavelmente não. 

Continuemos nossa análise.  

 

2.4. O outro lado da moeda: depois do Prêmio 

 

Nesse ponto, podemos traçar uma hierarquia dos programas 

vivenciados por esses sujeitos. Partindo do conceito de PN, uma outra 

abstração metodológica divide a narrativa em dois níveis de complexidade. 

Assim, de acordo com o Dicionário de Semiótica, 

 

Um Pn simples se transformará em PN complexo sempre que exigir 
a realização prévia de um outro PN [...]. O PN geral será, então, 
denominado PN de base, enquanto os PN pressupostos e 
necessários serão ditos  PN de uso: estes são em número 
indefinido, ligado à complexidade se da tarefa a cumprir; serão 
notadas como PN (PNu 1, 2,...), sendo que os parênteses indicam 
[...] o caráter facultativo da expansão. (GREIMAS; COURTÈS, 1979, 
p. 354). 
 

A grande narrativa, ou o programa de base, seria, pois, aquela mais 

temática, a principal do texto, dentro da qual o sujeito desempenha vários 

programas de uso menores, necessários para poder seguir na narrativa 

básica (cf. BARROS, 2011b, p. 22). Na telenovela Vidas em Jogo, a narrativa 

mais temática pode ser identificada como a busca dos sujeitos pelo objeto-

valor “tranquilidade financeira”. Para alcançá-lo, eles precisam cumprir o PN 

de uso “ganhar na loteria”, pois isso seria condicionante para atender às suas 

necessidades.  

Quando o grupo, depois de inúmeras tentativas, ganha o superprêmio 

da virada e entra em conjunção com o objeto-valor dinheiro, os integrantes 

julgam-se, finalmente, competentes para resolver conflitos e concretizar 

antigos desejos. Acertar na loteria os capacitaria, portanto, a realizar as 

mudanças de estado e entrarem em conjunção com os objetos-valor 

almejados. Esse caráter modal, percebido na análise do PN em que o “Bolão 

da Amizade” entra em conjunção com o dinheiro do prêmio, configura-o como 

programa de uso de competência, pois modaliza cada um dos integrantes a 

poder-fazer.  

De acordo com Barros (2011b, p. 27), “o percurso do sujeito 

representa, sintaticamente, a aquisição, pelo sujeito, da competência 
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necessária à ação e à execução, por ele, dessa performance”. Assim, 

podemos identificar neste encadeamento lógico dois tipos de programas, 

sendo que o “PN modal (dito de competência) é logicamente pressuposto ao 

PN de realização (dito performance)”, nesse caso situado na dimensão 

pragmática (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p. 301).  

A conjunção com o tão sonhado prêmio seria o final feliz da narrativa 

se, a partir do enriquecimento súbito, os personagens não inaugurassem 

outros programas narrativos, motivados pelas alterações de seus arranjos 

modais e passionais. Modalizados pelo poder fazer, os sujeitos partem para a 

performance, como observaremos, tomando como exemplo o PN vivenciado 

por Andrea logo após ganhar na loteria. 

 Já milionária, a personagem Andrea reencontra Peixoto, o motorista 

do táxi que provocara o acidente sofrido por ela e Patrícia. Nesse reencontro, 

o taxista conta a Andrea sobre a ligação de Clebercom milícias e com a máfia 

dos taxistas responsáveis pelo episódio do ataque no aeroporto. Como 

antiadjuvante da narrativa, o personagem Cleber atua em diferentes PNs de 

privação – na expulsão do prédio, na destruição do táxi de Andrea, como se 

revelou na declaração de Peixoto, e em muitos outros vivenciados pelos 

integrantes do “Bolão da Amizade” no decorrer da novela –, o que demonstra, 

já nos primeiro capítulos, tratar-se de um dos principais antissujeitos da 

narrativa, ao lado de Regina.  Assim, com a intenção de colocar esse bandido 

na cadeia, Andrea decide oferecer dinheiro para que Peixoto denuncie o 

miliciano. Vamos à cena na qual Andrea e seu marido Lucas pedem ao taxista 

para testemunhar a favor da milionária: 

Figura 12 (Capítulo 29) 
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CENA 6 

Peixoto: Não tô entendendo. 
Lucas: Não tem nada que entender aqui, Peixoto. É isso mesmo: 
Andrea ganhou na loteria e ela tá rica, milionária. 
Andrea: E eu quero te ajudar, Peixoto.  
Peixoto: Me ajudar? E por que vocês iriam me ajudar? 
Andrea: Uma mão lava a outra: você me ajuda e eu te ajudo. 
Peixoto: Como? 
Andrea: É só você ir comigo a uma delegacia e contar tudo que 
você sabe sobre o Cleber, sobre os pontos de táxis clandestinos. 
Peixoto: E o que eu ganho com isso? 
Andrea: Grana, Peixoto! Muita grana! Grana suficiente pra você 
mudar de vida. Proposta irrecusável, eu duvido que pinte outra 
como essa na sua vida. 
Peixoto: Num sei não... O Cleber é vingativo. Que adianta ter grana 
se eu morrer?   
(capítulo 29 - 20:40 – 21:18) 

 

Para recuperarmos como acontece o encadeamento das narrativas, 

retomamos ao primeiro PN de privação da personagem já transcrito na cena 

2. Neste episódio, o sujeito Andrea passa de um estado de conjunção para 

um estado de disjunção com seu instrumento de trabalho. Diante da violência 

sofrida, ela toma as providências possíveis no momento e segue para prestar 

queixa em uma delegacia. 

 Após ser contemplada com o prêmio, ou seja, entrar em conjunção 

com o prêmio da loteria e ser modalizada por um poder fazer, Andrea se vale 

de sua condição financeira para resolver a situação por conta própria. Assim, 

a personagem substitui a saída honesta e socialmente coerente de prestar 

queixa e se deixa corromper pelo dinheiro. Como sujeito competente, ela se 

põe no papel do destinador e tenta manipular a testemunha para que aceite 

“grana” para denunciar os agressores. Andrea convence Peixoto ao dizer: “a 

quantia é suficiente pra você mudar de vida/ proposta irrecusável, eu duvido 

que pinte outra como essa na sua vida”. Vemos em seguida a sanção 

negativa à manipulação, tanto do ponto de vista do destinatário Peixoto – 

assassinado por Cleber -, quanto do destinador Andrea – perseguida pelo 

miliciano e vítima de uma série de retaliações do vilão. 

No que concerne à organização narrativa, o texto da novela propõe 

uma incompatibilidade entre o estado de conjunção com dinheiro e com 

valores éticos - honestidade, sinceridade, senso de justiça, entre outros -, 

como se os valores investidos nos objetos “dinheiro” e “ética” não pudessem 

coexistir. Os programas de liquidação por que passam os sujeitos ao ficarem 
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milionários geram desdobramentos polêmicos, ou seja, transformações de 

natureza oposta que decorrem dessa ação (cf. BARROS, 2011a, p. 196), e 

são projetadas, de maneira correlata, por cada uma dessas narrativas. Assim, 

a turma do “Bolão da Amizade”, ao entrar em conjunção com a riqueza, 

modifica sua posição na gangorra de valores, saindo do polo euforizado no 

texto como valores aceitáveis, para sentar-se do lado dos valores antiéticos, 

claramente disforizados no enunciado.  

A análise demonstra, ainda, que os primeiros programas de cada 

personagem reiteram o estado disjuntivo dos sujeitos com os objetos-valores 

descritivos – “meio de trabalho”, “equilíbrio financeiro”, “relacionamento 

amoroso”, etc. – e modais – “poder ajudar os amigos” -, ao mesmo tempo em 

que reforçam o estado deles de conjunção com valores afetivos – amizade, 

amor, generosidade, etc. A repetição desses PNs em cenas subsequentes 

nos permite identificar uma organização paralela dos programas narrativos, 

pois se passam todos ao mesmo tempo e a desembocam juntos no mesmo 

ponto da narrativa, como a estrutura paralela notada no arranjo dos 

programas de privação precedentes à etapa aquisição de competência do 

sujeito. Ao organizar dessa maneira a narrativa, o enunciador exacerba, pela 

oposição entre os momentos, a carga atribuída a cada uma dessas etapas: 

destaca-se o valor disforico da sequência de PNs de privação exibida na 

primeira etapa - a manipulação por intimidação do sujeito para aceitar o pacto, 

pois precisa ficar rico -, e se acentua a carga eufórica do PN de liquidação – a 

fase da pretensa competência adquirida através do prêmio da loteria.  

Outrossim, essa mesma organização cria um discurso didático 

bastante explorado na última cena, no dia previsto para o fim do pacto. 

Quando todos se encontram no restaurante de Severino e os mistérios são 

desfeitos, alguns componentes da turma do bolão que pareciam estar mortos 

reaparecem. Após esclarecimentos, integrantes do “Bolão da Amizade” 

começam a discursar. Uns concluem que se deixaram seduzir pelo dinheiro, 

outros que se envolveram com pessoas ambiciosas, capazes de tudo para se 

aproveitar de sua riqueza. Todos são unânimes em concordar que, em 

decorrência dessa ganância, muitas tragédias aconteceram. Porém, ao final, 

todos os resistentes aos encantos do vil metal, puderam comemorar juntos e 
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usufruir das benesses da riqueza, conscientes, agora, daquilo que realmente 

importa. Vamos ao capítulo final da novela: 

 

Figura 13 (Último capítulo)  

 

CENA 7 

 

Guilherme: Então o pacto continua valendo? 
Francisco: Não, Guilherme, pacto não tá valendo. O dinheiro vai 
ser dividido pra todo mundo igualmente ou então ninguém vai ficar 
com o dinheiro. Porque nenhum dinheiro desse mundo vale uma 
vida e nem a amizade da gente.  
Adalberto: Mas todos mudaram, se acusaram e desconfiaram dos 
próprios amigos. E o Ivan, que ninguém queria no bolão, acabou 
mandando matar o Belmiro. Minha filha mandou matar o Ivan, todos 
sabem. Mas vocês, apesar de todas as desconfianças e brigas, não 
trocaram o dinheiro pela vida dos amigos.  
Francisco: Nenhum de nós mandou matar ninguém aqui. A gente 
brigou, a gente se acusou, a gente se desentendeu, mas o que eu 
acho que é mais importante é que a gente não perdeu a nossa 
essência. A gente preservou o carinho e o respeito com o outro. A 
gente continua sendo o Bolão da Amizade.  
Marizete: Eu acho que a vida vale muito mais que qualquer 
dinheiro. A amizade, o amor, os amigos. A gente tá junto, a gente 
sorri, a gente até brigar com que a gente gosta, né Margarida? 
Porque, gente, as falhas são humanas, entendeu? Os defeitos, a 
gente se irrita, e tudo isso faz parte de uma coisa muito maior e que 
não tem dinheiro que compre, que é a amizade e o amor. Esse eu 
acho que é realmente o nosso bilhete premiado é esses que a gente 
tá com ele na mão. E eu tô muito feliz de estar com ele na mão e 
saber que o dinheiro não corrompeu e não terminou com o bolão da 
amizade.  
Severino: Eu proponho um brinde: à amizade! (último capítulo – 
8:50-12:00) 

 

Nesse trecho, os integrantes do bolão retomam cada uma das 

transformações vividas e fazem um balanço de toda a narrativa. Todas as 

etapas do esquema vão sendo avaliadas e julgadas fase a fase. Na 

interpretação dos actantes, a manipulação os levou a aceitar um acordo, o 

pacto, que, diante de todas as tragédias se mostrou um grande erro e por isso 
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“não tá mais valendo”. O prêmio, que parecia dar competência aos sujeitos, 

mostrou-se na verdade uma grande maldição, “porque nenhum dinheiro 

desse mundo vale uma vida e nem a amizade” de todos. Apesar de algumas 

mudanças e sonhos realizados, com dinheiro em mãos, uma grande 

infelicidade se instaurou: “todos mudaram, se acusaram e desconfiaram dos 

próprios amigos”; suas performances foram motivo de brigas e até 

assassinatos, praticados inclusive por pessoas inicialmente consideradas 

idôneas, como Rita – que “mandou matar o Ivan”.  

 As sanções disfóricas causadas por todas essas desgraças – mortes, 

brigas, prisões – fizeram os integrantes perceberem que o verdadeiro “bilhete 

premiado” se concretiza em valores moralizantes: o amor, a amizade, o 

carinho e o respeito, isto é, os mesmos valores eufóricos com os quais os 

sujeito já se encontravam em conjunção desde o estado inicial, aqueles que 

constituem a essência dos integrantes do “Bolão da Amizade”. Isso nos leva a 

perceber que, no concernente à sintaxe narrativa, a novela Vidas em Jogo, se 

organiza de maneira circular. De modo a reiterar o estado inicial, no fim da 

narrativa os actantes, mesmo providos de bens materiais, estão conjuntos 

com os valores que realmente importam, como podemos visualizar na 

representação abaixo: 
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Diagrama 1: 

 

A organização sintáxica circular da narrativa terá consequência na 

configuração modal dos actantes, tal como nas paixões que afetam os 

sujeitos, como veremos a seguir.  

 

2.5.  Manda quem pode, obedece quem tem juízo 

 

Neste item, dedicado ao componente semântico do nível narrativo, 

serão examinadas as modalizações de ser e fazer que caracterizam, 

respectivamente, a relação do sujeito com os valores inscritos nos objetos e 

com seu fazer (cf. BARROS, 2011b, 42). Os aspectos modais movem os 

sujeitos dentro da narrativa e são determinados pela organização 

sintagmática de quatro modalidades essenciais, assim definidas por Tatit: 

 
As articulações de verbos (em versão positiva e negativa) como 
fazer crer, fazer fazer, poder fazer etc., representam a dinâmica 
modal que faz com que os predicados se modifiquem mutuamente e 
produzam as transformações necessárias à evolução narrativa. As 
modalidades são entidades que nos ajudam a definir a forma de 
relação do sujeito como seus objetos e com outros sujeitos. (TATIT, 
2011, p. 191). 

 

Retomemos a sequência canônica da narrativa, observando agora as 

organizações modais relativas a cada fase do esquema. 

competência 

performance 

sanção 

Estado 
inicial 

manipulação 
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  No que concerne à semântica narrativa, o percurso da manipulação 

seria um empenho de um sujeito operador - no papel narrativo de destinador-

manipulador - para alterar a configuração modal de outro actante - no papel 

de destinatário-manipulado –, levando-o a entrar em cena e transformar o seu 

estado juntivo com dado objeto-valor (cf. TATIT, 2011, p. 191). Dessa 

maneira, o conceito de manipulação é compreendido como “o esforço do 

destinador no sentido de despertar a confiança do destinatário (fazer crer) 

para, em seguida, completar a manipulação, fazendo-o fazer ou não fazer” 

(ibidem). 

Entendida dessa forma, a manipulação pode ser de quatro tipos, 

classificados de acordo com a modalização atribuída ao sujeito. Manipula-se 

por tentação quando é oferecido ao destinatário algo desejável, que o leva a 

querer fazer; intimidação, quando o sujeito é ameaçado e modalizado por um 

dever fazer; sedução, quando o destinador valoriza o destinatário e leva-o a 

querer fazer; e, ao contrário disso, provocação, quando o destinatário é 

depreciado pelo destinador, que o leva a dever fazer a ação como a única 

forma de refutar o mau juízo (cf. TATIT, 2011, p.191-2).  

A interpretação feita pelo destinatário avalia a ação manipuladora do 

destinador a partir das modalidades veridictórias, que articulam as noções 

semânticas do ser e do parecer e “dizem se os sujeitos, suas ações e seus 

valores são ou não verdadeiros” (BARROS, 2011a, p. 199). Assim sendo, 

após ser manipulado, ao destinatário cabe avaliar os argumentos do 

destinador e interpretar os valores que lhe são apresentados como 

“verdadeiros (parecem e são desejáveis), falsos (nem parecem nem são), 

mentirosos (parecem, mas não são) e secretos (não parecem, mas são)” 

(ibidem). 

Essa avaliação encerra o percurso da manipulação e inicia a fase da 

competência necessária para o sujeito querer, dever, saber e poder fazer a 

ação; em outras palavras, “o destinatário, cuja competência foi transformada 

pelo destinador [...], torna-se o sujeito transformador do percurso da ação” 

(ibidem). Uma vez que o fazer-fazer do destinador comunica valores modais 

ao destinatário, ocorre uma alteração na modalização do ser-fazer do sujeito, 

cuja nova organização modal o potencializa para a ação (cf. BARROS, 2011b, 

p. 43). 
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Após ser persuadido, o sujeito de estado torna-se sujeito do fazer e 

realiza a performance na tentativa de mudar seu estado juntivo com dado 

objeto-valor (cf. FIORIN, 2011, p. 31). Tal ação será então sancionada 

positiva ou negativamente na etapa seguinte, agora através do julgamento do 

destinador, que a partir das modalidades veridictórias confronta “o seu saber 

a respeito do percurso narrativo do sujeito destinatário com o critério de 

verdade decorrente dos acordos estabelecidos entre os actantes implicados 

numa narrativa específica” (TATIT, 2011, p. 195).  

Analisaremos, por conseguinte, as determinações modais de quatro 

modalidades daquelas previstas pela semiótica: o querer, o dever, o poder e o 

saber. Para tanto, tomamos os programas narrativos anteriormente 

analisados, agora sob a perspectiva da semântica narrativa.  

Em relação às modalizações do primeiro PN analisado, em que Andrea 

termina em disjunção com seu objeto-valor “meio de trabalho”, podemos dizer 

que a disjunção do sujeito com o objeto-valor aparentemente descritivo, o 

carro, seu meio de sustento, revela, numa análise mais detalhada, a disjunção 

com o objeto modal poder fazer. A partir de então, Andrea passa a não poder 

se sustentar, o que intensifica o seu querer e instaura um dever ganhar 

dinheiro para poder se manter.  

A destruição do táxi manipula o sujeito Andrea a dever entrar em 

conjunção como o objeto-valor “dinheiro”, que passa a ser profundamente 

desejável e necessário, porém impossível sem seu táxi. Em outras palavras, 

Andrea, já modalizada pelo querer ser rica e ganhar na loteria, mas podia não 

ser, pois tinha o seu táxi que lhe garantia uma vida digna, depois da agressão 

no aeroporto e o posterior acidente, se vê manipulada por um dever fazer. 

Sendo sujeito impotente e, portanto, incapaz de entrar em conjunção com um 

táxi próprio, resta a Andrea esperar uma reviravolta do destino, a sorte ou 

uma benção de Deus. Para tal, ela aposta na loteria e sonha com o dinheiro 

para poder se sustentar ou comprar sua própria frota de carros. Acertar na 

loteria a tornaria, portanto, competente para se tornar sujeito do fazer. 
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Uma vez alterada sua competência modal, a taxista entra em 

conjunção com o dinheiro, o que dentro do quadro axiológico18 no qual se 

fundamenta o texto, representa poder fazer. Porém, essa mudança de 

condição modal inaugura outro PN: Andrea passa a querer fazer justiça por 

conta própria e oferece propina para que Peixoto denuncie Cleber, chefe da 

máfia dos taxistas de que fora vítima no caso do aeroporto. Ao se valer de 

meios ilícitos para alcançar seus objetivos, Andrea revela-se vingativa e se 

iguala, em modo de agir, ao antissujeito Regina, que também age de forma 

ilegal ao contratar Cleber para expulsar os moradores de seu prédio em vez 

de, por exemplo, acionar a justiça e fazer valer seus direitos. 

 A morte de Peixoto, assassinado pelo miliciano Cleber em decorrência 

dessa traição, é a sanção negativa reveladora de que, apesar de poder fazer 

(ter dinheiro para), ela não é modalizada por um saber fazer, mantendo-se 

como sujeito impotente. Assim, a organização modal desse sujeito do fazer 

apresenta o quadro das modalidades virtualizantes (dever e querer fazer) 

completo, ao passo que o quadro de modalidades atualizantes, qualificantes 

para a ação (poder e saber fazer) permanece incompleto (cf. BARROS, 

2011b, p. 43). 

Tomemos agora o sujeito Francisco, cujo objeto-valor no primeiro PN 

de privação explicitado é o “relacionamento amoroso com Patrícia”, para 

analisarmos o percurso narrativo do destinador-manipulador. Nesse ponto 

examinaremos o programa de competência sob a perspectiva deste actante 

funcional, ou seja, da manipulação exercida sobre o destinatário (BARROS, 

2011b, p. 28). Antes de iniciarmos essa análise, entretanto, é importante 

explicitarmos que o destinador-manipulador é aquele que “tanto determina 

que valores serão visados pelo sujeito quanto dota o sujeito de valores 

modais para a execução da ação” (ibidem, p. 28). Posto isso, tomemos a 

cena 3 (ver p. 29). 

Ao ser humilhado por Regina, Francisco passa dever ficar rico para 

estar apto a namorar Patrícia. A imagem negativa projetada pela sogra 

Regina sobre o rapaz altera a modalização virtualizante do sujeito, já ganhar 

                                                             
18 Por quadro axiológico entende-se um sistema de valores – morais, éticos, estéticos, lógicos, etc. – 
que revestidos temática e figurativamente, são investidos de carga fórica e disfórica, formando um 
microssistema de valores.  
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na loteria modifica a modalização atualizante de Francisco, que ao entrar em 

conjunção com o dinheiro e o status social passaria a gozar de condições 

para estabelecer um relacionamento amoroso legítimo.  

A narrativa, porém, não se encerra aí. Com o dinheiro em mãos, 

Francisco se sente habilitado para protagonizar outro PN, cujo objeto-valor é 

condenar Regina, mãe de Patrícia, pela violência utilizada na expulsão dos 

moradores do prédio. Ressaltamos que esse novo programa enfatiza o senso 

de justiça do personagem: mesmo podendo usar de meios ilegais, como o fez 

Andrea, ele age com retidão, reiterando a imagem de herói que começou a 

ser construída ainda na sintaxe narrativa. Por se valer de meios legais para 

punir a proprietária do imóvel, o sujeito é sancionado positivamente ao final 

com a prisão de Regina.   

A relevância do destinador-manipulador, no entanto, diminui 

consideravelmente nos programas narrativos inaugurados depois que os 

integrantes do bolão acertam na loteria, posto que nesse segundo momento 

os sujeitos são tomados pelas paixões e, portanto, são imbuídos por uma 

disposição passional:  

 

Quanto ao destinado, seu papel é consideravelmente reduzido pelas 
paixões; que o destinador esteja na origem ou não de um programa, 
percebe-se que a paixão de sujeito é suficiente para o 
desenvolvimento do dito programa, no ponto em que ele aparece 
como autônomo com relação a um eventual mandador ou 
manipulador; o que não quer dizer que o destinador não possa 
instaurar paixões no sujeito; isso significa apenas que [...] o sujeito 
apaixonado escapa ao controle de seu destinador, tendo uma 
disposição passional substituído o mandar fazer do destinador. 
(GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 60, grifos nossos). 

 

Assim, independentemente da manipulação, os sujeitos se tornam 

obstinados, rancorosos, tomados pelo ódio e pela vingança. Essas paixões os 

leva a agir de agora em diante. Contudo, como falamos anteriormente, o 

papel actancial de destinador-manipulador representa também um sujeito que 

serve de fonte de valores a outro sujeito (cf. BARROS, 2011b, p. 28); é ele 

quem doa os valores ao destinatário-manipulado, o qual passa a almejar 

suficientemente algo a ponto de querer transformar sua relação com esse 

objeto. É, pois, o que a mãe de Patrícia faz ao impedir o casal de ficar junto e 

ao justificar essa contrariedade pelo status social do rapaz. 
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A análise do percurso do sujeito Francisco nos permite identificar, com 

maior exatidão, o quadro axiológico que naturaliza a diferença entre as 

classes sociais e reforça a ideia de que só é possível o amor entre 

semelhantes, pois o casal só fica junto ao final, quando Francisco se 

estabelece como um homem rico e Patrícia demonstra ter aceitado os valores 

morais e éticos do rapaz.   

Ao ser contrária à união de sua filha com um reles motorista, Regina 

passa a exercer a função de destinador, já que, diante disso, Francisco se vê, 

obrigado a mudar sua condição financeira para poder ficar com Patrícia. Ou 

seja, a oposição da sogra o leva a dever ficar rico. Ao enxergar essa mudança 

como a competência necessária para ficar com Patrícia, ele passa a atuar a 

partir dos valores do destinatário-manipulador que propõe só ser possível o 

amor entre indivíduos da mesma classe social. Isso fica bem claro na cena 

em que Francisco diz à Patrícia que ganhou na loteria e, por isso, agora 

poderiam ficar juntos. A relação do casal, no entanto, é entrecortada por 

diversas armações envolvendo interesse em seu dinheiro. Portanto, vemos 

que o dinheiro representa poder apenas para quem sabe usá-lo, para quem 

não sabe ele se tona uma arma em mãos erradas e só provoca dor e 

sofrimento. Como vemos no quadro 2, por não saber fazer os sujeitos 

continuam a ser sujeitos impotentes: 

 

QUADRO 2 

 

 

 

 

 

Tipos  

de Modalidade 

        Modalização 

Virtualizante querer fazer (modificado 

na manipulação) 

dever fazer (modificado na 

manipulação) 

Atualizante poder fazer (modificado 

na competência) 

saber fazer 

-----------------  
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2.6. Sujeitos apaixonados sob o olhar do julgador 

 

Sob a perspectiva de uma teoria do texto, as paixões são estudadas 

não como um inventariado previsto, mas sim como “meio pelo qual o sujeito 

antecipa a realização de um programa e o advento de um estado” (GREIMAS; 

FONTANILLE, 1993, p. 95,106). Para Bertrand (2003, p. 425), as paixões são 

“modulações dos estados do sujeito, provocados pelas modalidades 

investidas nos objetos [...], que definem, comovendo-o, o ‘ser’ do sujeito”.  

Nesse sentido, as configurações modais do ser produzem o efeito “passional” 

que motiva o sujeito em suas transformações ao longo da narrativa (cf. 

BARROS, 2011b, p. 46).  

Ao definir o arranjo modal como critério semiótico para a qualificação 

passional do sujeito, Greimas e Fontanille (1993, p. 114) demonstram que os 

traços semânticos depreciativos como o “excesso” ou a “insuficiência”, que 

fazem parte da avaliação linguística definidora da paixão, são decorrentes de 

uma moralização pejorativa, isto é, da 

[...] operação pela qual dada cultura relaciona um dispositivo modal 
sensibilizado a uma norma, concebida principalmente para regular a 
comunicação passional em certa comunidade. A moralização 
assinala, pois, quer ela seja de origem individual, quer coletiva, a 
inserção de uma configuração passional num espaço comunitário. 
(GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 140, grifos nossos). 

 
Assim sendo, ao identificar as configurações modais dos sujeitos, 

obtemos como resultado sua predisposição geral referente ao aspecto 

sensível. Porém, para que uma paixão se configure, há a ação de outro 

actante, no papel de observador social, estabelecendo seu julgamento a partir 

de considerações “veridictórias, epistêmicas e aspectuais”, e localizando a 

disposição modal de outro sujeito num quadro moral (ibidem, p.150). 

 Para Greimas e Fontanille (1993, p.150-2), a instauração de um 

avaliador está logicamente pressuposta à sua configuração passional, pois é 

o julgamento de um segundo actante que define a disposição modal do sujeito 

como paixão. Sendo assim, na conclusão dos autores, “toda a configuração 

passional seria intersubjetiva, compreendendo pelo menos dois sujeitos: o 

sujeito apaixonado e o sujeito que assume a moralização” (ibidem). O sujeito 

moralizador seria, pois, o observador social. Esse papel pode ser exercido por 

qualquer actante e não, necessariamente, o destinador-julgador, o avaliador  
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da ação do sujeito na sanção, a última etapa do esquema narrativo. De 

acordo com os autores, esse parecer sobre o ser de um sujeito pode ser dado 

antes mesmo de suas ações:  

[...] em geral, quando encontramos em semiótica uma avaliação 
sobre o fazer ou o ser de um sujeito, buscamos os vestígios de um 
destinador-judicador e consideramos que seu fazer judicativo 
pertence à etapa terminal do esquema narrativo canônico, e o 
percurso do sujeito apaixonado acha-se preso num simulacro que 
proíbe tratá-lo como percurso narrativo. Além disso, o julgamento 
pode recair sobre a própria disposição modal do sujeito, antes de 
toda a passagem do ato. (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 149). 

 

Em nossa análise das paixões, nos concentraremos na figura do 

observador social, cuja função julgadora é embasada no papel ético que 

reveste as configurações patêmicas. A relativização de sua avaliação é ao 

mesmo tempo o que confere instabilidade às questões passionais e lhes faz 

dado revelador do quadro axiológico em que está inscrito o sujeito 

moralizador (cf. ibidem, p.151). Exploraremos, também, o sincretismo 

actancial desse observador, que além de ser sujeito “avaliador pode ser 

actante de dada configuração passional” (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 

151).  

Antes de passarmos à análise, ressaltamos a distinção entre os 

actantes e os papéis actanciais, o que é essencial para a compreensão do 

sincretismo: 

 
[...] completamente imbricados na superfície do texto, os níveis 
narrativo e discursivo podem e devem ser particularizados com toda 
a nitidez pela atividade analítica. É comum, por exemplo, um ator do 
nível discursivo assumir mais de um papel actancial no nível 
narrativo. [...] Esses processos, conhecidos como sincretismo, 
proporcionam ao texto uma economia de personagens. (TATIT, 
2011, p.193, grifos do autor).  

 

Desenvolvemos tais conceitos ao explorar a passionalidade que 

sobredeterminam os personagens Regina, Raimundo, o filho da doceira 

augusta, e Fátima, a filha de Belmiro.  

A primeira cena estudada se passa em alto mar, onde o antissujeito 

Regina negocia a contratação de Cleber, o ex-policial e atual miliciano que 

passará a antiadjuvante ao prestar alguns serviços sujos à Regina. 

Desesperada pela situação financeira causada pela crise em sua construtora, 

a empresária é ainda um sujeito potente, uma vez que possui algum dinheiro, 
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podendo tomar medidas para expulsar os invasores e reaver seu imóvel. 

Vamos à cena: 

 
Figura 14 (Capítulo 1) 

 
 

CENA 8 

Cleber: Precisava vir tão longe pra dizer qual é o serviço? 
Regina: Gosto de mar: é imenso e silencioso. Apenas o céu como 
testemunha. 
Cleber: Já vi que o serviço deve ser bem sujo! 
Regina: Se fosse limpo, eu não teria procurado um profissional 
como você. 
Maurício: O senhor trabalhou quantos anos na polícia? 
Cleber: Muitos... 
Maurício: E foi expulso por quê? 
Cleber: Envolvimento com as milícias, pensei que o senhor como 
advogado da dona Regina soubesse por que está me contratando. 
Maurício: Eu fui contra essa iniciativa da Regina 
Cleber: Estou curioso, qual o serviço? 
Regina: Eu sou dona de um prédio no centro, um prédio que ficou 
abandonado e foi invadido por algumas pessoas... 
Maurício: Algumas, não, muitas, inclusive famílias, Regina. 
Regina: Maurício, por favor, não seja melodramático. Nem eu nem 
você sabemos quem mora nesse prédio... 
Maurício: Gente, Regina! Um invasão violenta àquele prédio pode 
machucar talvez matar pessoas de família! 
Regina: O serviço é simples: eu quero que o senhor contrate 
homens para intimidar, colocar essas pessoas pra fora do meu 
prédio. 
  (capítulo 1/3 – 0:02 – 1:23) 
 
 

Diante da atitude da empresária, o personagem Maurício repreende 

Regina ao contrapor o número de moradores apontados pela vilã e a 

quantidade real de pessoas residentes no prédio (“Algumas não, muitas, 

inclusive famílias, Regina”). Ao fazê-lo, ele revela ser mentirosa a premissa 

adotada para minimizar o uso de violência nesse caso, mostrando que, na 

verdade, a vida de muitas famílias está em jogo. Sua interpretação é 
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moralizante à medida que atenta para o tratamento desumano dado dona aos 

invasores pela dona do terreno.  

Ao contratar o serviço de Cleber, Regina diz não ter razão para se 

preocupar com ocupadores do prédio, já que ela não os conhece. Mais uma 

vez o adjuvante Maurício, no papel de observador social, expõe o caráter 

falacioso dessa justificativa ao apontar para um fator notório e suficiente para 

evitar a ação violenta: são seres humanos (“Gente, Regina! Uma invasão 

violenta àquele prédio pode machucar talvez matar pessoas de família!”).  

A atuação do observador social é fundamental para a composição da 

personagem como sujeito passionalizado pela ambição e crueldade. O 

actante caracteriza os motivos como desumanos e os meios utilizados como 

violentos. Para conseguir o que quer, ela é capaz de fazer tudo, 

independentemente de seu ato ser ou não moralmente correto. Isso nos 

permite dizer que ela é modalizada por um querer ser sem limites, isto é, sua 

vontade de ser rica ultrapassa os limites da ética. Esse excesso, apontados 

por Maurício no diálogo da cena 8, nos permite identificar sua ambição e 

crueldade. 

O sincretismo actancial, representado no nível discursivo pela figura do 

ator Maurício, ocorre na medida em que esse adjuvante exerce também a 

função de observador social, moralizando a configuração modal do actante 

Regina. A análise de outros casos nos ajuda a entender esse mecanismo. 

Examinaremos a configuração passional de Raimundo, o filho da 

doceira Augusta. No PN pressuposto a este descrito, ele conhece Juliana em 

uma festa em que sua mãe trabalhava como doceira e mente sobre sua 

situação financeira para impressionar sua futura namorada. Ao ser 

surpreendido por sua mãe Augusta, Raimundo afirma conhecer a doceira por 

conta dos serviços prestados por ela a sua família. Ocorrido isso, Vinícius, 

amigo de Augusta, o repreende: 
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Figura 15 (Capítulo 3) 

 

CENA 9 

Raimundo: Eu fiquei nervoso, eu fiquei com medo de ser esnobado. 
Vinícius: Isso não é desculpa, isso é coisa de moleque, de gente 
ambiciosa e sem caráter.  
Raimundo: Você tá me ofendendo! 
Vinícius: E é pra ofender mesmo, rapaz! Você acha que fez o que 
com a sua mãe?  
Raimundo: Escuta aqui, você não é meu pai pra ficar me dando 
lição de moral! 
Vinícius: E eu nem quero ser teu pai. Eu sou amigo da tua mãe. Só 
porque estava no meio dos seus amigos ricos, negou suas origens? 
Dinheiro não é tudo na vida. 
Raimundo: É muito mais do que você pensa e não sou só eu que 
penso assim. Todos os dias ela se reúne e fica rezando para ganhar 
na loteria. 
Vinícius: Isso é diferente! 
Raimundo: Larga o meu braço. 
Vinícius: Escuta o que eu vou te falar, moleque. A próxima vez que 
você magoar a sua mãe desse jeito, você vai se ver comigo.  
 (capítulo 3/4 1:49 – 2:47, grifos nossos).  

 

Podemos dizer que Vinícius é adjuvante no percurso do sujeito 

Augusta, cujo objeto-valor é passar valores éticos ao filho, e atua também 

como observador social encarregado de moralizar a atitude de Raimundo. 

Diante dos fatos, ele lê a cena, interpreta e atribui valor negativo 

repreendendo veementemente Raimundo. Trata-se, assim, de uma 

moralização da configuração modal de Raimundo: querer ser quem ele não é 

e por entender que, para ficar com Juliana, não pode ser pobre.  

Vinícius confronta a versão dos fatos apresentada por Raimundo, como 

sendo do âmbito do /parecer/, com aquilo que viu acontecer, âmbito do /ser/, 

julgando mentirosa a versão contada pelo rapaz. Segundo o filho da doceira, 

o tratamento dado à Augusta não foi fruto de um sentimento de inferioridade, 

mas sim um “medo de ser esnobado”, o que o tornaria vítima da situação. A 

interpretação de Vinícius mostra que, na verdade, Raimundo esconde sua 
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situação social e envergonha-se da mãe por esta não lhe oferecer o status 

que ele tanto valoriza. A narrativa do filho que se envergonha dos pais, já 

presente em muitas telenovelas, serve para caracterizar a falta de valores 

éticos e a ambição desmedida de certos actantes. 

Ainda nessa cena, percebemos que o adjetivo “ambiciosa”, usado por 

Vinícius para qualificar Raimundo, aparece lado a lado com a locução adjetiva 

“sem caráter", reafirmando o valor disfórico da palavra atribuído pelo 

observador social em seu fazer moralizador. A configuração modal de 

Raimundo – querer ser rico, coisa que ele não é, e não poder ser pobre – é 

julgada como ambição.  

Tomaremos a cena na qual Regina descobre que a filha Patrícia está 
grávida:  

 

Figura 16 (Capítulo 3) 

 
 

Cena 10 

Regina: Você está grávida, Patrícia! 
Patrícia: Me dá! Você não tinha o direito de mexer nas minhas 
coisas! 
Regina: E você não tinha o direito de estragar a sua vida assim! 
Patrícia: Eu vacilei. 
Regina: Você está grávida, Patrícia! Não é a mesma coisa que 
pegar um golpe de vento, soltar um espirro e dizer que vacilou! 
Patrícia: Aconteceu, mãe. 
Regina: Quem aconteceu contigo? Quem é o pai dessa desgraça, 
Patrícia? 
Patrícia: Que diferença faz? 
Regina: Quem foi o homem que te embuchou? 
Patrícia: Nossa, impressionante! Você agora está falando como se 
ainda fosse uma pobretona! 
Regina: Quem é o pai, que é o pai dessa criança, Patrícia? 
Patrícia: Não sei.  
Regina: O quê? 
Patrícia: Não sei!  
(tapa) 
Regina: Você não é uma cadela pra não saber quem te engravidou! 
Patrícia: Eu não sei, mãe! 
Regina: Se você repetir isso, eu te arrebento! 
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Patrícia: Tá bom mãe! O que a senhora quer que eu fale? O que 
que a senhora quer que eu diga?  
Regina: Eu não criei filha vagabunda, rameira! 
Patrícia: Não vem você me dar lição de moral, nem vem! A senhora 
sempre incentivou a Tatiana e eu a casarmos com homens ricos, 
achar um bom partido, um banqueiro, isso é o quê? 
Regina: Isso é amor! É preocupação com o seu futuro e o da sua 
irmã, é bem diferente do que ir pra cama com mais de um homem 
sem saber quem é o canalha que te fez um filho.  
(capítulo 3/1 – 0:02 – 1:23) 
 

No PN vivenciado por Patrícia, cujo destinador-julgador é Regina, a 

mãe sanciona negativamente a filha “por ter engravidado de qualquer um”, 

pois julga como falso o argumento de Patrícia de que “vacilou”. A justificativa 

da moça, para Regina, não parece e não é condizente com o quadro de 

valores que ela deu à filha. Regina expressa sua indignação com 

xingamentos (“vagabunda”, “rameira”) e, de maneira mais incisiva, com a 

agressão física, figurativizada pelo tapa.  

Ao confrontar a mãe e dizer que a indignação de Regina trata-se, de 

fato, de uma repreensão à filha por sua falta de perspicácia para se casar 

com um homem rico, isto é, “achar um bom partido”, Patrícia explicita a 

ambição da mãe em sua interpretação e evidencia o quadro axiológico em 

que se embasa a avaliação de Regina. Mais uma vez temos um sincretismo 

actancial figurativizado pelo ator Patrícia, ao mesmo tempo sujeito-

destinatário e observador social. Outrossim, aquilo que no núcleo pobre é 

sancionado negativamente por representar inconformidade com sua condição 

humana, não querer ser pobre, no núcleo rico, representado aqui pela 

personagem Regina, apresenta-se como competência modal, a ambição é um 

querer ser e querer fazer.  

O mesmo traço de personalidade pode ser encontrado em outro 

personagem do núcleo pobre da trama, como Fátima, filha de Belmiro. 

Vejamos uma das falas que dirige ao pai em uma das discussões que têm:  

Figura 17 (Capítulo 4) 
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CENA 11 

Fátima: Futilidade, papai? Quando querer o melhor pra filha é ser 
fútil? 
Belmiro: Desde quando o melhor é separar uma neta dum avô? 
Fátima: Eu não quero a Cacau se relacionando com esses seus 
amigos. Eles são todos pobres, sem perspectiva de vida e sem 
futuro. Não é esse o exemplo que eu quero pra vida da minha filha! 
Belmiro: Tudo gente honesta, trabalhadora, leal, são pessoas de 
caráter, são um ótimo exemplo de vida pra Cacau! 
Fátima: O senhor entendeu muito bem o que eu estou querendo 
dizer... 
Belmiro: Entendi, sim. Entendi: o problema não são os meus 
amigos, o problema sou eu... Você morre de medo de cuidar de 
mim. Pois fique sabendo que eu tô muito forte, saudável e, se Deus 
me ajudar, eu nunca vou precisar dividir o mesmo teto que você! 
Fátima: Não é isso! Eu só tô preocupada com o futuro da minha 
filha! Olha, me faz esse favor: não fica chamando a Cacau para vir 
aqui, nesse clubeco!  
Belmiro: Cariocas! Com muito orgulho! 
Fátima: Fica com seu orgulho e deixa a minha família. Olha, eu 
tenho que ir, nem o Edmilson nem a Cacau sabem que eu tô aqui. 
Agora, se o senhor puder amanhã dá uma passada no cartório pra 
validar aquela procuração, pra poder vender o apartamento do Caju.  
(capítulo 4/2 0:00 – 1:57, grifos nossos). 

 

Nesse diálogo, podemos identificar a oposição entre valores afetivos, 

familiares, e a ambição. Ao colocar lado a lado esses princípios, tal como 

vemos nesse trecho - Fátima impede que Belmiro tenha contato com sua 

família (“fique com seu clube e deixe minha família”), mas se interessa pelo 

apartamento do pai (“validar aquela procuração, pra poder vender o 

apartamento”) – o enunciador destaca, por contraposição, a incompatibilidade 

entre desejo por bens materiais e a valores éticos e humanos, tal como 

exacerba a carga fórica de cada um deles, reforçando a lógica da gangorra, 

na qual os valores são excludentes.  

No início da narrativa, os sujeitos do núcleo pobre encontravam-se em 

disjunção com o dinheiro e em conjunção com problemas financeiros. Em 

contrapartida, estavam em conjunção com a amizade, a alegria, a 
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solidariedade, valores euforizados. Já os antissujeitos do núcleo rico 

possuíam bens materiais, poder e status, mas estão em disjunção com os 

valores éticos e afetivos. Essa correlação nos leva a analisar agora as 

paixões positivas que movem os integrantes do “Bolão da Amizade”. 

 Para compreendermos a paixão pela qual é modalizado o grupo, 

partiremos do conceito de paixão complexa, aquela em que é necessário 

retomar o percurso narrativo modal anterior para compreender seu efeito 

passional (BARROS, 2011b, p. 48-9). 

Nas primeiras cenas, ao ser surpreendido por homens armados, 

enquanto revisita sua antiga casa no Maranhão, Francisco resume todas os 

acontecimentos que o levaram à disjunção com sua família: a expulsão da 

aldeia nos Lençóis Maranhenses, a vinda da família para o Rio de Janeiro, o 

acidente que matou seus pais, a separação de seus irmãos e a sua volta 

anual à casa na esperança de reencontrar os irmãos. Esse resumo apresenta 

ao telespectador os programas narrativos pressupostos ao estado de 

disjunção de Francisco com o objeto-valor família, justificando a configuração 

modal atual do sujeito obstinado ao revelar seu percurso passional. 

 Essa paixão que caracteriza o sujeito Francisco é considerada 

complexa por pressupor uma série de programas narrativos de privação pelos 

quais o sujeito do fazer passa e, não obstante o insucesso de sua ação, 

repete seu desempenho inúmeras vezes. Essa estratégia reforça, mais uma 

vez, a imagem do herói que recai sobre o personagem Francisco, pois, 

segundo Bertrand (2003, p. 371), 

 

a obstinação caracteriza o sujeito que não somente quer fazer, mas 
quer ser aquele que faz, embora saiba que a conjunção a que ele 
visa pode não se realizar, ou mesmo pode não ser: ele quer apesar 
dos obstáculos, e a própria resistência alimenta sua vontade. 
(BERTRAND, 2003, p. 371, grifo do autor).  

 

Tal como no caso de Francisco, os percursos narrativos dos 

integrantes do Bolão da amizade também podem ser entendidos como uma 

paixão complexa. 

Antes de ganhar o prêmio, no percurso iniciado pelo PN de privação 

em que o sujeito coletivo “Bolão da Amizade” termina em disjunção com o 

objeto-valor “prêmio”, os integrantes do bolão vivem em estado de espera. 
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Segundo Greimas (1983 apud BARROS, 2011b, p. 49), o estado de espera é 

aquele em que o sujeito se define pela combinação de modalidades, porque 

“deseja um objeto (querer-ser), mas nada pode fazer para consegui-lo e 

acredita (crer-ser) poder contar com outro sujeito na realização de suas 

esperanças” (BARROS, 2011b, p. 49). 

Apesar de não acertar os números, o grupo encontra-se confiante que 

irá ganhar o prêmio. Tal esperança promove uma satisfação antecipada pela 

aquisição do objeto-valor almejado (cf. BARROS, p. 51), configurando, 

portanto, o valor positivo da espera, que alimenta a imaginação e os sonhos 

dos actantes. Somam-se a isso as outras paixões características do grupo, 

como a felicidade e a alegria, cuja natureza também é a satisfação pela 

conjunção com o objetos-valor desejáveis como amizade e amor. 

Percebemos, então, que esse estado de espera é eufórico e mais 

harmonioso se compararmos com o momento seguinte àquele em que o 

grupo entra em conjunção com o prêmio da Mega-Sena. Sendo a felicidade e 

a alegria o estado inicial do sujeito, ganhar na loteria, seguindo a lógica da 

gangorra, só poderia significar (e de fato significa) a modalização do sujeito 

por paixões a estas contrárias, como a desilusão - efeito passional da 

decepção.  Isso pode ser verificado através das afirmações de vários 

personagens na cena final. Francisco diz “nenhum dinheiro desse mundo vale 

uma vida e nem a amizade da gente!”; Adalberto relembra a mudança de 

caráter de alguns: “todos mudaram, se acusaram e desconfiaram dos próprios 

amigos”.  

A análise das paixões complexas também aponta para a disforização 

das transformações vivenciados pelos os sujeitos, à medida que valoriza o 

estado inicial de espera experenciado pelos os sujeitos e desvaloriza suas 

ações.  Tais elementos contribuem para a construção, já no nível narrativo, de 

um discurso conformista, a ser concretizado nos temas e figuras, na 

semântica discursiva do nível mais superficial do percurso gerativo de 

sentidos. Com isso, vemos que a função de entreter é atrelada de maneira 

indissociável à função educativa da telenovela, pois, além de divertir explicita 

valores e reforça certos discursos em circulação, no caso, reafirma-se 

verdades do tipo: “quem espera sempre alcança”.  
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Ainda nesse sentido, a figura do observador social serve para 

encaminhar o entendimento do telespectador. Como vimos, esta função é 

desempenhada por um actante que, além de um dado papel actancial, exerce 

a função de moralizador, ao tomar a palavra para julgar o sujeito apaixonado 

e identificá-lo como tal. Ao analisar o uso desse mecanismo na telenovela 

Vidas em Jogo, observamos a partir da perspectiva semiótica, a construção 

narrativa do caráter didático do gênero telenovela que, junto com a função de 

divertir, exerce também a função ensinar princípios morais, com base em um 

dado quadro axiológico, no intuito de promover e mudar certo 

“comportamento sobre determinada questão” (SINGHAL, 1993, p. 149). 

Notamos que dar voz a esse actante moralizador é uma característica 

inerente à telenovela excessivamente explorada no texto analisado. Junto 

com os outros pontos analisados, esse recurso atribui didatismo ao texto, de 

modo a garantir que a interpretação do enunciatário seja o mais próximo 

possível daquela desejada pelo enunciador. O diagrama seguinte resume os 

mecanismos estruturadores desse caráter didático explicitados pela análise:  

 

Diagrama 2 

 

 

A organização paralela dos programas de privação reitera os mesmos 

pontos da narrativa. Após serem repetidos, os programas desembocam na 

Didatismo 

Repetição  

 dos 

 PNs 

Organização  
paralela dos 

PNs 

Lógica da 
gangorra de 

Valores: Riqueza 
(disfórico)  x 

Valores Éticos/ 
afetivos (eufórico) 

Modalização 
idêntica para 

vários sujeitos 

Leitura explicativa 
e moralizante do 

observador-social 
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mesma etapa do esquema narrativo, atribuindo, assim, caráter didático ao 

texto, o que confirma a hipótese de que a maneira como se organiza a 

narrativa na novela Vidas em Jogo facilita a compreensão do conteúdo. 

Paralelamente a isso, a lógica da gangorra, sob a qual se constroem sujeitos 

simplificados e sem conflitos morais, direciona a leitura e insere a narrativa 

num quadro de valores maniqueístas19.   

A incompatibilidade proposta por essa dinâmica, reiterada ad nauseam, 

é explicitada nos estados juntivos dos sujeitos com valores éticos e afetivos, 

de um lado, e a ambição, o luxo e a maldade representados pelo dinheiro, de 

outro. Assim, à medida que os sujeitos percebem que “eram felizes e não 

sabiam”, toda a transformação vivida se torna desnecessária ou até um 

grande erro. Essa construção circular da narrativa demonstra-se coerente 

com a valorização eufórica da espera e disfórica da ação, como observamos 

na análise das paixões.   

Tudo converge, pois, para garantir a leitura do enunciatário a partir de 

um quadro de valores que vitimize os pobres – sujeito impotente, mas 

honesto – e demonize os ricos – sujeito potente, mas cruel. O sucesso desse 

direcionamento é assegurado, ainda, pela moralização do observador social, 

que lê a cena e a interpreta para o telespectador a partir de um quadro de 

valores fundamentados no conformismo - retidão, verdades, sinceridade - 

muito próximos, vale dizer, aos valores apregoados pelo cristianismo. Como 

principal efeito desse didatismo, temos a atuação passiva do enunciatário, 

que não encontra nenhuma necessidade tem de inferir algo ou refletir sobre o 

conteúdo paulatina e repetidamente apresentado.  

Fincam-se, assim, os primeiros pilares de um discurso que enaltece a 

inércia e repudia a atitude, reforçado inclusive pela a figura do herói20, 

construída, em Vidas em Jogo, pelo sofrimento e não pela atitude. Essa base 

sólida nos remete ao discurso cristão, e nos leva a pensar que a relação 

dissimulada do texto com o discurso religioso, cujos alicerces são 

                                                             
19 Nesse ponto, vale lembrar que, embora alguns personagens “bons” se revelem “maus” e vice-versa 
no final da trama, esses valores não coexistem como um conflito interno dos sujeitos.    
20 No artigo A Busca do Medo, Greimas toma como corpus trinta e três variantes de um conto lituano, 
cuja temática gira em torno da figura do “Herói sem Medo”. Em sua análise, o semioticista descreve a 
situação inicial do herói como um personagem que, diante do distúrbio da ordem social, promove a 
volta à estabilidade.  O papel do herói, nesse caso, seria o de, por meio de seus atos, “suprir a 
alienação e restabelecer a ordem social perturbada” (GREIMAS, 1975, 218-9). 
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encontrados no percurso do sujeito Francisco, começa a ser construídos no 

nível narrativo e serão concretizados no nível discursivo por meio de temas e 

figuras, como veremos no próximo capítulo.   
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3. Discursos em jogo 

 (…) Em situação de poço, a água equivale   
a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 
e porque assim estancada, muda, 

e muda porque com nenhuma comunica, 
porque cortou-se a sintaxe desse rio, 

o fio de água por que ele discorria.(…) 
 

João Cabral de Melo Neto 
 

 

Objeto de diferentes correntes da linguística, o termo discurso 

apresenta acepções variadas. Ora considerado como um conjunto de frases, 

ora como conjunto de proposições organizadas ou como um produto da 

enunciação, um ponto comum perpassa essas acepções: “o discurso é um 

conjunto cuja significação não resulta da simples adição ou combinação da 

significação de suas partes” (FONTANILLE, 2011, p. 86). Essa definição 

também está nos versos João Cabral de Melo Neto, que nos fala, magistral e 

poeticamente, da relação necessária entre as partes para se chegar ao todo, 

ou, como prefere o poeta, “a sintaxe desse rio” pela qual se chega ao “fio de 

água por que ele discorria”. 

Assim, embora seus constituintes sejam reconhecíveis por meio de 

segmentação, seu sentido só é apreendido na articulação dos elementos, cuja 

relação lhe confere unidade. Posto isso,  

 

[...] a linguística discursiva, tal como a concebemos, toma [...] por 
unidade de base o discurso visto como um todo de significação: as 
frases não serão então mais do que segmentos (ou partes 
explodidas) do discurso-enunciado (o que, evidentemente, não 
exclui que o discurso possa por vezes, em decorrência da 
condensação, ter dimensões de uma frase). (GREIMAS;COURTÈS, 
1979, p. 126). 

 
Na esteira de Benveniste (1976, p.81-83), a teoria postula que ao 

utilizarmos a língua o fazemos dentro de um quadro formal da enunciação, do 

qual emana o sujeito da enunciação: entidade discursiva bipartida em 

enunciador e enunciatário (cf. FIORIN, 2007, p. 52- 56). Inscrito nessa 

instância pressuposta a toda produção de enunciado, o sujeito se torna o 

centro de um processo de referenciação pelo qual se organiza 

axiologicamente o mundo em que vivemos, isto é, atribui-se carga positiva ou 
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negativa aos valores embutidos em termos abstratos e figurativos (cf. 

BERTRAND, 2003, p. 416). Como resultado desse ato, produzimos discurso,  

 É, pois, esse mundo discursivizado, atualizador de representações 

ideológicas, constituído por e constituinte da consciência individual e coletiva 

(ibidem, p. 53), que a semiótica toma por objeto de estudo. Assim, a semiótica 

greimasiana estuda a dimensão discursiva não só como produto do ato de 

enunciar, pertencente à “última etapa da construção dos sentidos no percurso 

gerativo da significação” (BARROS, 2011a, 209), mas também como objeto 

de comunicação estudado a partir do “exame das relações intertextuais e 

interdiscursivas que os textos mantêm com os textos com que dialogam” 

(ibidem, p. 212).  

Na última etapa do percurso gerativo do sentido, a ser analisada neste 

capítulo, procuraremos, de um lado, identificar as realizações linguísticas 

concretas que revestem formas mais abstratas, e de outro, recuperar a 

articulação entre os patamares mais abstratos e profundos com os conteúdos 

mais concretos e superficiais, a fim de se chegar a um todo de significação. 

Buscamos compreender os mecanismos discursivos que compõem essa 

unidade, guiando-nos pelas seguintes perguntas: 

a) como se constroem os processos de tematização e figurativização 

no texto?  

b) como a articulação entre os níveis narrativo e discursivo organiza os 

valores inscritos no texto? 

c) com que parcela da sociedade o texto busca identificação por meio 

dos revestimentos figurativos escolhidos? 

d) quais as relações interdiscursivas privilegiadas pela telenovela Vidas 

em Jogo e como elas são estabelecidas? 

e) quais perfis de enunciador e de enunciatário podem delinear dessas 

estratégias? 

 

Visto que, no nível discursivo, as estruturas semionarrativas são 

revestidas e colocadas em discurso pela instância da enunciação (cf. 

GREIMAS;COURTÈS, 1979, p. 125-30), retomaremos, neste ponto da 

análise, alguns elementos do nível narrativo já analisado, voltando agora o 
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nosso olhar para as articulações desses com aspectos da semântica e sintaxe 

discursiva.  

 

3.1. De um nível a outro 

 

Na análise do nível narrativo da novela Vidas em Jogo, identificamos 

uma das estratégias de manipulação do texto: a reiteração exaustiva de 

programas correspondentes a uma mesma fase do esquema narrativo. Como 

caso mais expressivo, temos o momento anterior à conquista do prêmio de 

loteria, em que todos os integrantes do bolão da amizade vivenciam um PN 

de privação, no qual terminam em disjunção com seu objeto-valor. Tal 

repetição seria enfadonha e levaria ao desinteresse do telespectador se essa 

estrutura de base igual para todos não fosse recoberta por diferentes 

elementos localizados na superfície do texto. Notamos a mesma estrutura 

semionarrativa concretizada de formas diversas no nível discursivo, pois: 

 

a narrativa vai ser colocada no tempo e no espaço, os sujeitos, os 
objetos, os destinadores e os destinatários da narrativa, ou seja, 
actantes, vão tornar-se atores do discurso, graças a investimentos 
semânticos, e de pessoa os valores dos objetos vão ser 
disseminados como temas e transformados, sensorialmente, em 
figuras. (BARROS, 2011b, p. 193, grifos do autor).  

 

Para entender articulação entre o nível narrativo e o nível discursivo, 

descreveremos as figuras que revestem os sujeitos, identificados naquele 

primeiro momento como actantes e enriquecidos semanticamente no nível 

discursivo, levando-nos a falar, neste ponto da análise, de atores do discurso. 

Uma vez que “o ator cumpre papéis actanciais, na narrativa, e papéis 

temáticos, no discurso” (BARROS, 2011b, p. 85), faz-se importante entender 

a composição desse ente discursivo para a compreensão do processo de 

articulação entre os níveis. 

 

O conceito de ator situa-se na junção da sintaxe narrativa (é um 
actante dotado de programa narrativo) com semântica discursiva 
(possui um papel temático, em geral humano) e manifesta-se sob 
uma forma figurativa [...]. Uma vez definido o processo de 
socialização por meio de critério semióticos, o termo ator é às vezes 
utilizado para substituir o termo “personagem”, marcado pela 
psicologia dos caracteres. (BERTRAND, 2003, p. 416). 
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Ao tratar do revestimento semântico de qualquer texto, passamos a 

operar com seu componente mais concreto e de maior apelo sensorial que 

está espalhado no texto pelo processo figurativização ao qual subjaza 

tematização. Segundo Fiorin (2011, p.90-2), as figuras constituem o 

componente de maior concretude num texto; são os elementos perceptíveis 

que remetem ao mundo natural, seja este real ou inventado. Enquanto as 

figuras especificam e particularizam o discurso abstrato em isotopias 

figurativas, os temas são categorias de natureza meramente conceptual que 

organizam o sentido do texto ao inseri-lo numa isotopia temática (cf. 

BERTRAND, 2003, p. 212-3). 

Os dez integrantes da turma do bolão apresentam traços semânticos 

em comum, no que concerne à procedência e à profissão. Dois deles são 

nordestinos e vieram para o Rio em busca de trabalho: o maranhense 

Francisco, motorista particular, e o cearense Severino, dono de um 

restaurante de comida nordestina. Outros são todos cariocas: a taxista 

Andrea, a confeiteira Augusta, o aposentado e presidente do clube de futebol 

Cariocas Belmiro, o viciado em jogo de azar Ivan, a cozinheira Margarida, o 

ex-policial e trabalhador informal Carlos, a empregada doméstica Marizete, e 

o dublê Jorge.  

 O traço semântico “nordestino”, atrelado ao lugar onde se instaura o 

aqui projetado, qual seja a cidade do Rio de Janeiro, nos permite depreender 

uma narrativa pressuposta embutida na temática da superação e condensada 

na atorização dos sujeitos Francisco e Severino. Apesar do tema ser 

concretizado em ambos os atores, a temática é desenvolvida mais a fundo na 

constituição figurativa de Francisco. Uma das cenas iniciais, em que o 

motorista, ainda menino, conversa com o pai, ilustra tal construção. 
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Figura 18 (Capítulo 1) 

 

CENA 12 

Francisco: E agora pai, pra onde é que nós vamos? 
Pai de Francisco: Ôxi, filho! Eu tô cansado dessa lida, eu quero um 
futuro melhor pra tu, pros teus irmãos. Eu já conversei com a tua 
mãe, a gente vai tentar a sorte na cidade grande, a gente vai pro 
Rio de Janeiro. (Capítulo 1/1- 3:56- 4:06) 

 

A caracterização do personagem remete à saga daqueles que migram 

de estados da região nordeste para o sudeste do Brasil em busca de 

melhores condições de vida e ajuda a compor o percurso temático da 

superação, sintetizado no papel temático dos retirantes (cf. GREIMAS, 

COURTÈS, 1979, p. 453). Essa é uma figura familiar aos brasileiros não só 

por ter sido retratada em diferentes manifestações artísticas – em obras 

literárias, como os livros Vida secas, de Graciliano Ramos, e Morte e Vida 

Severina, de João Cabral de Melo Neto; em músicas, como Asa Branca, de 

Luiz Gonzaga; em filmes, como Lula O Filho do Brasil, de Fábio Barreto, entre 

outras -, mas por essa migração ser um fato social ainda muito presente na 

realidade brasileira.  

Além dos nordestinos já apresentados, temos oito cariocas entre os 

atores centrais da novela. Tal como a figura do retirante nos é amplamente  

conhecida, a figura do carioca é uma formação discursiva familiar ao 

telespectador brasileiro. Por razões histórias, houve sempre uma grande 

projeção de representações típicas da cidade do Rio de Janeiro, tomadas, 

muitas vezes inclusive, como elemento representativo da cultura nacional.  

Seja na música – vide o samba e a Bossa nova -, seja no jeito de ser – 

representada pela figura no malandro ou por personagens de fama 

internacional, como Zé Carioca – ou no estilo de vida - amplamente retratado 

em novelas globais e em produções estrangeira, como Rio, do diretor Carlos 
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Saldanha -, a identidade carioca é uma construção discursiva solidificada 

tanto no Brasil quanto no exterior. 

Ao explorar, por exemplo, o traço semântico da “malandragem” na 

composição do ator Ivan, como um sujeito que comete pequenos delitos para 

sobreviver, há mais uma vez um apelo a figuras conhecidas do grande 

público. Vejamos a cena seguinte: 

 

Figura 19 (Capítulo 2) 

 

CENA 13 

Divina: Cadê o namorado, Roseli? 
Roseli: O Ivan teve um trabalho pra fazer.  
Ernesto: O Ivan trabalhando?! Aposto que está jogando.  
(Na sequência, Ivan aparece participando de jogo com dados) 
(capítulo 2/2 – 10:25 -11:00) 

 

  Assim, o sujeito Ivan é, dentre os integrantes do bolão da amizade, 

aquele que não gosta de trabalhar - como demonstra o espanto de Ernesto 

(“o Ivan trabalhando?!”) -, comete pequenos atos ilegais (“deve estar 

jogando”), e trapaceia – como demonstra a continuação da cena em que Ivan 

troca os dados para ganhar o jogo. A malandragem de Ivan destoa dos outros 

integrantes da turma do bolão, porque “não gostar de trabalhar” é uma 

característica inaceitável nesse grupo formado por trabalhadores.  

Com relação às ocupações que compõem o revestimento semântico 

desses atores, também é possível detectar traços semânticos comuns entre 

elas.  Todas são profissões braçais, como cozinheira, motorista, doméstica, 

trabalhador informal, dublê. Essas profissões amargam um baixo status social 

por serem exercidas, majoritariamente, por pessoas provenientes de classes 

populares e com baixo nível de escolaridade. Trabalhos que têm no corpo sua 
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principal ferramenta figuram dentre os mais comuns nas camadas mais 

pobres da sociedade, como podemos ler na reportagem: 

 

As cinco profissões mais comuns dos pais da classe C, segundo a 
pesquisa da Data Popular, são: domésticos, vendedores de lojas ou 
mercados, trabalhadores da construção civil, cozinheiros e 
zeladores, nesta ordem.  
(Disponível em  http://noticias.r7.com/educacao/noticias/70-dos-
filhos-da-classe-c-estudam-mais-do-que-os-pais-20120111.html 
Acessado em 16 SET 12, grifos nossos). 
 

Lembrando, ainda, que no nível narrativo a constituição do sujeito é 

feita numa relação com o objeto-valor, observemos a outra ponta dessa 

ligação.  

  O percurso narrativo do sujeito Andrea revela que, ao ter seu táxi 

destruído por outros taxistas, o actante entra em disjunção não com um bem 

material, um patrimônio, mas, sim, com seu meio de sustento, o seu “ganha 

pão”. Percebemos que o desespero de Andrea, ao ter o carro destruído por 

seus colegas de profissão, a caracteriza como um sujeito com falta de 

recursos financeiros, cujas necessidades mais primárias não são 

asseguradas e para quem um lance de sorte seria a única maneira de 

alcançar uma vida melhor.  

Essa imagem é reforçada nos outros sujeitos. A crise no restaurante de 

Severino, por exemplo, não apenas diminui o lucro do dono, mas ameaça a 

sua sobrevivência e de sua família, além de provocar demissões, como 

vemos nesta cena:  

Figura 20 (Capítulo 2) 

 

CENA 14  

Severino: [...] Você tem que ajudar no restaurante, Divina, a coisa 
não tá nada boa pro nosso lado.  
 Divina: É eu sei.  

http://noticias.r7.com/educacao/noticias/70-dos-filhos-da-classe-c-estudam-mais-do-que-os-pais-20120111.html
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/70-dos-filhos-da-classe-c-estudam-mais-do-que-os-pais-20120111.html
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Severino: Nós estamos no vermelho, Divina. Ou a gente fatura mais 
ou eu nem sei o que vai ser desse restaurante! 
Elton (garçom): Me avisa antes que é pra eu encontrar outro 
restaurante.  
Severino: Oh, Elton, vai arrumar as mesas, por favor. 
Divina: Ué, manda embora alguns garçons, reduz os custos.  
Severino: Nós já estamos trabalhando no limite. É fim de ano, tem 
sempre muita confraternização, o restaurante enche! Não tem como 
reduzir o pessoal, Divina! E vamos combinar que você não tem 
colaborado muito não.  
Divina: Agora você vai dizer que a culpa é minha? 
Severino: Não tô dizendo que a culpa é sua, só tô pedindo pra você 
se empenhar mais, só isso.   
Divina: Tá bom, Severino, eu vou me empenhar mais , tá? Agora 
deixa eu ir cuidar da minha amiga, porque doença, meu filho, é que 
não tem jeito!  
(capítulo 2/4 – 8:24- 9:05) 

 

A análise do revestimento figurativo mostra que não se trata de um 

desejo de expandir os negócios ou aumentar o lucro; a preocupação de 

Severino é manter o seu estabelecimento funcionando. Assim, como “as 

coisas não vão nada bem”, ele já está “trabalhando no limite” e corre o risco 

de fechar, caso a situação não mude – “ou a gente fatura mais ou eu nem sei 

o que vai ser desse restaurante”. Representa-se, dessa maneira, um sujeito 

de situação financeira calamitosa, cujo desejo de mudar de vida se justifica, 

moralmente, pela urgência da circunstância. 

Outra justificativa para as aspirações dos sujeitos é a ancoragem das 

figuras que concretizam os objetos-valor dos sujeitos em isotopias temáticas 

de cunho afetivo, como é o caso da cozinheira Margarida. 

 

Figura 21     (Capítulo 2)                                    Figura 22 (Capítulo 2)

 

CENA 15 

Divina: Você iria fazer o que se ficasse rica, Margarida? 
Margarida: Eu ia fazer uma lipoaspiração e ficar bem gostosona. 
Divina: O que não falta aí é gordura pra aspirar.  
Margarida: Eu não tenho culpa de ser obesa.  
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Divina: Como não tem culpa, Margarida? Olha o tamanho do teu 
prato, é uma montanha! Parece que a comida do mundo vai acabar! 
Margarida: Eu fiquei ansiosa com o sorteio, Divina. Mas semana que 
vem, na segunda-feira, eu começo a fazer dieta de novo. [...] Quando 
o nosso bolão acertar na loteria, eu vou fazer uma lipoaspiração e 
vou ficar muito escultural e vou me casar. ( capítulo 2/2 – 9:10- 9:50)  
 

A vontade de emagrecer da personagem até passa pela necessidade de 

se enquadrar em um padrão estético, mas não se encerra aí. Ela é movida pelo 

amor; é esse sentimento nobre que a leva a querer “ficar muito escultural”, pois 

acredita que, ao cumprir tal programa de competência, estará apta a “se casar” 

com o garçom Elton.  Apesar de Elton não ser mencionado verbalmente, ele 

aparece figurativizado na linguagem visual quando a cozinheira lança um olhar 

apaixonado para o alto e a câmera dá um close no rosto de Elton (figura 22).  

Ao observar os revestimentos figurativos dos sujeitos e dos objetos, 

percebemos que, os traços semânticos dessas figuras – a trajetória difícil dos 

nordestinos, exemplificada por Severino e Francisco, a ameaça à subsistência, 

de Severino e Andrea, e o amor de Margarida por Elton – são postas no texto a 

fim de justificar a entrada em narrativa dos sujeitos. Tal constatação nos leva a 

duas considerações: o processo de figurativização representa tipos populares 

não só por revestir os sujeitos com figuras amplamente familiares ao 

telespectador, mas também porque concretiza seus objetivos com elementos 

de necessidades humanas básicas; a segunda consideração está relacionada 

ao discurso conformista que tal articulação entre níveis revela, uma vez que o 

desejo de transformação só é aceito se atender a um instinto de sobrevivência 

ou a sentimentos socialmente vistos como bons. 

Analisados os atores, passemos ao recobrimento semântico das 

modalizações analisadas no nível narrativo, tomando como exemplo o percurso 

do sujeito Andrea. Como vimos anteriormente, diante da destruição de seu táxi, 

Andrea passa a ser modalizada pelo dever ganhar dinheiro para conseguir se 

sustentar. É interessante notar que tal necessidade a leva não só a jogar na 

loteria, hábito já cultivado anteriormente, quando era modalizada somente por 

um querer ser rica, mas a se sacrificar para se tornar merecedora do prêmio.  

É assim que ela e os demais participantes do bolão, diante de 

necessidades iminentes, firmam um pacto. Esse acordo, documentado e 

assinado em cartório, estabelece condições aos integrantes do bolão: caso 

ganhassem, só teriam direito à metade de seu montante, sendo a outra metade 
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depositada numa poupança durante um ano e entregue apenas àqueles 

cumprissem suas respectivas missões. A disposição dos sujeitos ao sacrifício 

os torna, enfim, competentes para entrar em conjunção com o objeto-valor 

dinheiro. Se tomarmos, então, por programa de base o PN cujo objeto-valor é o 

prêmio, o firmamento do pacto seria o programa de uso de competência para 

conseguir acertar os números.  

A modalização por detrás dessa figura – dever fazer para poder ganhar 

o prêmio - representa, como dissemos, um sacrifício aceito pelos sujeitos para 

serem merecedores do prêmio. Tal configuração modal remete à abnegação 

proposta por algumas religiões àqueles que buscam ser salvos. Como exemplo 

disso, o cristianismo, de uma maneira geral, prega a salvação a partir do mérito 

e do sacrifício: o cristão, inspirado no próprio sofrimento de Jesus – que morreu 

na cruz para nos salvar – e de Deus – que entregou seu único filho para salvar 

a humanidade, deve renunciar para alcançar a graça eterna.  

Voltando à nossa análise do nível discursivo, percebemos que essa 

estrutura modal compatível mostra-se aqui fecunda para o cruzamento da 

temática da sorte, amplamente posta na trama, e da fé, apresentada mais 

obliquamente na narrativa.  Na semântica discursiva, a conexão das duas 

temáticas ocorre à medida que ganhar o prêmio só é possível pela sorte, tema 

subjacente à figura da loteria, mas é possibilitado por uma figura que 

representa o mérito ou sacrifício, qual seja o pacto. Paralelo a isso, de ambas 

as redes isotópicas emana um sujeito da espera, que, sem recursos para 

promover mudanças, torce para que a providência divina veja seu sofrimento e 

sua perseverança e o agracie com a dádiva do prêmio da loteria.  

É o que acontece, pois, quando finalmente acertam os números. No 

capítulo 20, aquele em que a turma do bolão finalmente ganha na loteria, 

Carlos troca um dos números sugeridos no momento de fazer a aposta por 

aquele que seria retirado no sorteio da virada. Reunidos do outro lado da 

cidade, os outros integrantes do bolão, sem saber da mudança, lamentam a 

falta de sorte com frases como “se eu tivesse conseguido pular minhas sete 

ondas”, superstição desprestigiada por um sonoro “que bobagem!”. E, diante 

da possibilidade de receber o montante tendo acertado a quina, as esperanças 

do grupo renascem; nesse momento ouvimos frases como “ai meu Deus”, “vai 

acontecer o que for melhor pra todos nós”, “vamos com fé”, “vamos acreditar”, 
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“se Deus quiser”, trechos que demonstram que a isotopia da fé não apareceu 

atrelada a uma religião específica, mas é posta de maneira geral como 

constitutiva dos ser dos sujeitos. A cena seguinte, em que o personagem 

Carlos é ajudado por um mendigo, demonstra bem essa relação familiar entre 

sorte e fé: 

 

Figura 23 (Capítulo 20) 

 

CENA 16 

Carlos: Eu fui assaltado e eu tô querendo encontrar os meus amigos 
lá no Centro da cidade, mas eu não tenho nem pro ônibus. Eu queria 
muito passar o ano novo com eles. 
Teodoro: Mas de ônibus você não vai conseguir chegar à cidade 
antes da meia-noite. 
Carlos: É verdade, é verdade. É uma pena, mas aí pelo menos eu 
posso dizer que eu tentei. 
Teodoro: Quem tem fé consegue o que quer.  
Carlos: Eu costumo dizer isso pros meus amigos! 
Teodoro: Com esse dinheiro você pega um táxi e chega aos seus 
amigos antes da meia-noite 
Carlos: cinquenta reais?! 
Teodoro: Não é roubo não! A esmola não dá muito, mas eu sempre 
separo uma moedinha. No natal sim, eu consigo um pouco mais.  
(capítulo 20)  

 

O encontro com um mendigo disposto a dar cinquenta reais a alguém 

que foi assaltado pode ser lido como uma grande sorte ou como providência 

divina. O duplo sentido é construído através de conectores de isotopia, 

elementos que, segundo Greimas e COURTÈS (1979, p.72), “introduzem uma 

ou várias leituras diferentes”, como a frase ‘’quem tem fé consegue o que quer” 

geradora de uma leitura mística da cena. Outrossim, funcionando como um 

bordão, reiterado inúmeras vezes ao longo do texto - inclusive, na chamada de 

apresentação da novela (ver cena “Chamada – Vidas em Jogo”) – tal elemento 

garante a recorrência do traço semântico da fé, produzindo, assim, “um efeito 
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de continuidade e permanência de sentido ao longo da cadeia do discurso” 

(BERTRAND, 2003, p. 421). 

 Observamos que, embora a isotopia da fé não esteja posta de maneira 

tão explícita quanto a da sorte, ela se entrelaça a esta formando um discurso 

coerente, efeito facilitado pela compatibilidade entre as duas redes isotópicas. 

Além disso, a cena de Carlos com o mendigo nos deixa entrever a voz de um 

enunciador que cria uma situação totalmente inverossímil com intuito de revelar 

o alcance da providência divina e reafirmar a leitura pelo viés da fé. A situação 

chega a ser absurda e levar ao riso, mas, no caso do discurso exagerado 

construído pela novela, se encaixa bem, pois atende a um perfil de enunciatário 

bem delineado.  

Aprofundando um pouco a questão do perfil de enunciatária inscrito na 

novela Vidas em Jogo, tomemos a figura que reveste a competência adquirida 

pelos sujeitos no PN de base, o principal da trama, qual seja o prêmio da 

loteria. Esse elemento do mundo real, que habita o imaginário brasileiro de 

maneira geral, concretizará, na narrativa, o fazer dos sujeitos. Reiterando que o 

jogo de loteria não é uma prática restrita a nenhuma classe social, observamos 

que a relação dessa figura com os atores da rede figurativa criada no texto 

permite entendê-la como um mecanismo de identificação com um público de 

baixa renda, cujos sonhos, por mais modestos que sejam, só são possíveis por 

um lance de sorte.  

Dentro desse grande público brasileiro de telenovela, a Record traça 

uma imagem clara de enunciatário, sem restringir, entretanto, a amplitude 

característica do gênero. A sinopse, apresentada no site oficial da novela Vidas 

em Jogo, corrobora isso ao tratar o jogo como “paixão nacional” que mobiliza 

milhares de brasileiros e m “filas quilométricas” e provoca um “desfilar de 

sonhos e planos do que cada um faria se fosse o vencedor”21.  

Por fim vale ressaltar também que a remissão do texto à loteria como 

uma “paixão nacional” nos leva também a pensar nessa figura como um 

exemplo do “abrasileiramento” da trama, processo sobre o qual Souza diz :  

 

                                                             
21 Sinopse da novela disponível em http://entretenimento.r7.com/vidas-em-jogo/historia/ acessado 

em 27 OUT. de 2012. 

http://entretenimento.r7.com/vidas-em-jogo/historia/
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As redes brasileiras desenvolveram um tipo de texto na novela 
que estimula a interação familiar cotidiana até quando come, lê e 
conversa, possibilitando ao telespectador deixar de assistir alguns 
capítulos sem perder a sequência da trama. Os assuntos tratados são 
conflitos de interesses, luta de classes sociais, frequentemente no 
cenário urbano do país. (SOUZA, 2004, p. 120-121). 

 

Em outras palavras, é no nível discursivo e, mais especificamente, no 

processo de tematização e figurativização, que a telenovela toma formato 

abrasileirado, ao tratar de temas como diferença de classes, questões 

concernentes cenário urbano como violência e ao ancorar sua argumentação 

num quadro axiológico bastante consensual do que seriam os gostos, os 

sonhos e os princípios culturais dos brasileiros. 

 É sobre essa construção, feita por meio de temas e figuras e a suas 

relações com valores culturais, que nos debruçaremos no próximo item.  

 

3.2. Tudo preto no branco 

 

Para a semiótica, os valores culturais postos na superfície discursiva 

começaram a ser delimitados ainda no nível fundamental, ponto em que são 

apreendidos sob a forma de duas grandes categorias, cada qual polarizada 

com cargas eufórica e disfórica. Posteriormente, essas categorias são 

revertidas em objetos-valores com os quais o sujeito encontra-se em conjunção 

ou disjunção de acordo como o programa narrativo, e, por fim, são convertidos 

em temas e figuras na semântica do nível discursivo (cf. GREIMAS; 

COURTÈS, 1979, p. 454-5).  

No Dicionário de Semiótica, Greimas e COURTÈS (ibidem) definem 

tematização como procedimento que dissemina no texto, sob forma de traços 

semânticos, os termos opositivos das estruturas fundamentais, abrindo 

caminho para uma posterior figurativização e consequente referência à 

realidade. A essa relação de pressuposição, Bertrand (2003, p. 213) 

acrescenta a coerência textual garantida pela implicação dos dois processos: 

 

A tematização consiste em dotar uma sequência figurativa de 
significações mais abstratas que têm por função alicerçar os seus 
elementos e uni-los, indicar sua orientação e finalidade, ou inseri-lo 
num campo de valores cognitivos ou passionais. (BERTRAND, 2003 
p.213, grifo nosso).  
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  Outrossim, neste último processo do percurso gerativo dos sentidos, 

antropônimos, topônimos e cronôminos próprios de um universo cultural 

determinado são introduzidos no texto, conferindo-lhe ancoragem espaço-

temporal. A opção por dados temas e figuras em detrimento de outros revela o 

contexto sociocultural do texto, na medida em que materializa discursivamente 

um modo específico de ver o mundo de uma dada sociedade e/ou época, isto 

é, veicula representações típicas de uma sociedade (cf. FIORIN, 2007, p 19). 

Uma vez identificadas e analisadas as estratégias enunciativas 

concernentes à estrutura invariável e os seus efeitos de sentido, passamos 

agora a estudar mais a fundo os revestimentos semânticos que conferem 

variabilidade aos programas e localizam o texto social e historicamente dentro 

de uma rede discursiva, lembrando que: 

 

O campo das determinações inconsciente é a semântica discursiva, 
pois o conjunto de elementos semânticos habitualmente usados nos 
discursos de uma dada época constitui a maneira de ver o mundo 
numa dada formação social. Esses elementos surgem a partir de 
outros discursos já construídos, cristalizados e cujas condições de 
produção foram apagadas. Esses elementos semânticos, assimilados 
individualmente pelo homem ao longo da educação, constituem a 
consciência e, por conseguinte, sua maneira de pensar o mundo. [...] 
A semântica discursiva é o campo das determinações ideológicas 
propriamente ditas. Embora esta seja inconsciente, também pode ser 
consciente. (FIORIN, 2007, p. 19).  

 

Posto isso, buscaremos identificar neste ponto de nossa análise os 

temas e as figuras mais recorrentes na novela Vidas em Jogo, tal como as 

estratégias adotadas nos processos de tematização e figurativização, a relação 

entre as isotopias temáticas e figurativas, e o discurso que emerge dessa 

construção. Para tanto, partimos do capítulo inicial da novela. 

 

Figura 24 (Capítulo 1)                                                 Figura 25 (Capítulo 1)
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Vidas em Jogo começa com uma tomada ampla de um lindo cenário 

natural com dunas e lagunas. A câmera focaliza e vemos algumas moradias de 

pau a pique que integram o cenário bucólico; dentro de uma delas, está 

Francisco, o personagem principal da trama. Ele se encontra deitado no chão 

de uma das casas e vai abrindo os olhos lentamente, enquanto uma música 

melancólica toca ao fundo. O rapaz, então, se senta e pega um presente e, 

com o olhar perdido, começa a se lembrar do passado. 

 Nesse mesmo lugar, mas agora durante a infância do personagem, 

vemos Francisco brincando com seus irmãos. Tanto o cenário quanto a figura 

do rapaz funcionam como um gancho entre o momento passado e o presente, 

indicando ao telespectador que irá conhecer a narrativa pressuposta àquele 

ponto da narrativa.  Em poucos momentos, um flashback nos leva às suas 

lembranças de uma infância distante, e passamos então a conhecer a família 

de Francisco. 

Figura 26 (Capítulo 1)                                    Figura 27(Capítulo 1)                                

                         

 

CENA 17 

Francisco (criança): Desculpa, pai, desculpa, mãe! É que vocês 
sabem como é difícil tirar Edmundo e Marcolino das dunas! 
Pai: Ôxi! Ocês têm que obedecer o irmão docês, ô peste! 
Edmundo: É meu aniversário, eu vou ganhar presente? 
Marcolino: Também quero! 
Edmundo: Hoje é dia do meu aniversário! 
Marcolino: E amanhã é o meu! 
Francisco: Pai e mãe já explicaram, o dinheiro tá ralo, mas ano que 
vem vai ter presente em dobro, né pai? 
Pai: É Francisco. 
  (capítulo 1/1- 2:44-4:11) 
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Já nesse primeiro momento da novela, identificamos a recorrência de 

traços semânticos que nos permitem apreender alguns dos principais temas 

tratados no texto: a harmonia e a pobreza.  

  A harmonia inicial é figurativizada pelo cenário paradisíaco dos Lençóis 

Maranhenses e reiterada por uma música calma e contínua. Também é 

representada na figura de Francisco ainda criança brincando de esquiar nas 

dunas com seus irmãos, numa integração perfeita entre homem e natureza. Já 

na simplicidade do lugar podemos identificar a concretização do tema pobreza, 

ao qual relacionamos também figuras como a casa de pau a pique em que 

Francisco e sua família moravam, a falta de recursos, expressa na frase “o 

dinheiro tá ralo” e marcada por utensílios manufaturados, pela brincadeira 

simples dos irmãos nas dunas dos Lençóis Maranhenses, pela falta de 

presente no aniversário de Edmundo e Marcolino, e pelo tipo trabalho que está 

sendo executado na aldeia: a mãe estende a roupa no varal, o pai retorna da 

pescaria, pessoas em volta carregam bacias na cabeça ou madeira nas costas. 

Postos simultaneamente, os dois temas produzem o sentido de que no 

passado, apesar da falta de recursos, Francisco vivia em conjunção com a 

harmonia. Esse sentido nos é dado pela conexão das isotopias pobreza e 

harmonia, construída a partir de conectores de isotopias, o que produz como 

efeito de sentido a euforização da pobreza e da simplicidade. 

Podemos notar, por exemplo, que tanto as vestimentas como os 

utensílios representam, ao mesmo tempo, a vida simples e sem muitos 

recursos, e a harmonia, que é reforçada no plano da expressão pelo 

cromatismo da cena, em que o tom pastel dos objetos encontra-se em perfeita 

consonância com o resto do cenário. O cromatismo das roupas reforça o efeito 

de adequação construído pelo tipo de vestimenta dos personagens, que são 

perfeitamente apropriadas para aquele ambiente e para as atividades que 

estão sendo desempenhadas; além disso, expõem partes do corpo, criando um 

sentido de expansão e liberdade que remete a um modo natural e harmônico 

do homem estar no mundo.  Tal estratégia produz um sentido de continuidade, 

pois cria um ambiente sem quebras; por meio desses recursos é possível 

depreender a harmonia.  

Também a família de Francisco relaciona o tema da pobreza como a 

harmonia.  Da mesma maneira que a aldeia é situada num lugar tranquilo e de 
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paz, os integrantes daquela família apresentam esses traços em suas 

personalidades, porque a boa relação entre eles demonstra que os sujeitos 

estão em conjunção com o amor e a amizade. Dessa maneira, podemos dizer 

que os atores que compõem a família de Francisco são figurativizados de 

modo a abrigar-se sob os temas da harmonia, da felicidade e da simplicidade, 

pois mesmo sem brinquedos caros ou modernos e vivendo numa casa humilde 

os irmãos se divertem e revelam carinho e cuidado um pelo outro.  

A cena continua e essa felicidade é interrompida pela figura da mãe que, 

com um olhar sofrido, assiste a conversa do pai com os filhos. Triste, ela se 

retira após deixar cair uma lágrima que concretiza seu sofrimento. 

 

Figura 28 (Capítulo 1) 

 

CENA 18 
Francisco: O quê foi que houve? 
Pai: sua mãe tá triste, mas já vai passar. Eu trouxe peixe pra janta, 
leva lá pra sua mãe.  
Edmundo: Peixe de novo! 
Pai: Peixe de novo! E agradeça a Deus que tem.  
Francisco: O quê que aconteceu, pai? 
Pai: Os Homi mandaram um aviso pra todo mundo aqui, ou a gente 
sai por bem ou eles vão botar a gente pra fora daqui na bala.  
Francisco: E agora, pai? 
Pai: Agora nós temos que ir embora daqui, Francisco. 
Francisco: E pra onde é que nós vamos? 
Pai: Ôxi, filho! Eu tô cansado dessa vida; eu quero um futuro melhor 
pra tu e pros teus irmãos. Eu já conversei com a tua mãe: a gente vai 
tentar a sorte na cidade grande, a gente vai pro Rio de Janeiro.  
(capítulo 1/1-4:11- 5:00) 
 

A figura feminina introduz o tema do sofrimento. A tristeza da mulher é 

explicada na narrativa pelo pai de Francisco, que conta a ele sobre a expulsão 

dos moradores da aldeia. Nesse ponto, adicionam-se à temática da pobreza 

traços semânticos relativos à insegurança e vulnerabilidade, figurativizado pela 

frase “os homi mandaram um aviso pra todo mundo aqui, ou a gente sai por 
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bem ou eles vão botar a gente pra fora daqui na bala”, que reveste aquilo que 

no nível narrativo fora identificado como impotência do sujeito.  Nesse 

momento, sons de tiro indicam o fim do flashback e nos trazem de volta ao 

tempo presente. Encadeia-se assim o passado ao momento atual em que 

Francisco é abordado por homens armados que exigem explicações para sua 

presença na casa.   

Francisco encontra-se agora sob a mira de espingardas apontadas pelos 

capangas dos donos do terreno, que exigem explicações, vejamos a cena: 

 

Figura 29 (Capítulo 1) 

  

 

Cena 19 

Capanga: Fala a verdade, safado! 

Francisco: Eu juro que eu tô dizendo a verdade: eu morei aqui com 

os meus pais e com meus irmãos quando eu era mais novo. 

Capanga: Se continuar me aboletando, o próximo tiro não vai ser no 

chão não! 

Francisco: Eu só vim aqui na esperança de encontrar os meus 

irmãos. Todo ano no dia do aniversário eu venho aqui, hoje é 

aniversário do Edmundo e amanhã do Marcolino. 

Capanga: Que história mais descabida! 

Francisco: Minha família saiu daqui pro Rio de Janeiro, mal 

chegamos lá meus pais morreram num acidente. Eu tive que ficar 

com os meus irmãos e depois eu perdi os dois de vista. Há anos que 

eu procuro por eles. 

Capanga: Tá querendo acampar aqui? Fazer besteira? Essas terras 

têm dono! 

Francisco: Expulsaram minha família daqui, meus amigos, todo 

mundo! Todo mundo pra deixar os casebres abandonados!  

Capanga: Não! O Patrão ia vender par botar um hotelzão, mas o 

negócio não vingou. O filho dele ainda tá tentando e não quer 

ninguém aboletado nas terras dele! 

Francisco: Eu só vim aqui na esperança de que meus irmãos 

voltassem! 
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Capanga: Mentirosos de uma égua! Mata o safado! (tiros e 

perseguição) (Capítulo 1/1 - 4:22 - 7:32) 

  

No diálogo, Francisco resume tudo o que sofrera desde a expulsão de 

sua família daquelas terras – a morte dos pais e a separação dos irmãos -, e 

diz que todo ano ele volta à casa na esperança de reencontrar seus familiares 

que se perderam no Rio de Janeiro. Relacionando a semântica discursiva com 

a análise do nível narrativo, entendemos que nessa cena é apresentado ao 

espectador um resumo do percurso narrativo pressuposto do sujeito, a fim de 

explicar o estado de disjunção de Francisco com o objeto-valor família, o que, 

por sua vez, justifica a configuração modal atual de sujeito obstinado à medida 

que revela seu percurso passional dessa paixão complexa, que pressupõe uma 

série de arranjos modais: expectativa, quebra de expectativa, espera, falta, 

nova tentativa, enfim, uma sequência de modalizações que configuram a 

obstinação. Essa paixão, que caracteriza o sujeito Francisco, é, então, 

revestida figurativamente pela busca incessante desse sujeito por seus irmãos 

(“Todo ano no dia do aniversário eu venho aqui, hoje é aniversário do Edmundo 

e amanhã do Marcolino”).  

A cena segue e uma longa perseguição se estende por mais de dois 

minutos. Nota-se que o tema da violência recebe contornos mais concretos, 

sendo aqui figurativizada pelos capangas, que monitoram o lugar e evitam que 

outras pessoas ocupem o terreno reservado para a construção de um hotel de 

luxo. Ao fim dessa sequência, uma voz em off de Francisco nos traz ao Rio de 

Janeiro, cidade em que se passa a maior parte da narrativa.  Essa passagem 

ambienta a narrativa, cumpre a função de situar o telespectador no aqui e 

agora do texto. Devido às duas debreagens enunciativas de tempo anteriores - 

a lembrança e o flashback dentro da digressão de Francisco volta no tempo –, 

a tomada inicial do alto apresenta-se como um recurso visual que, conjugado à 

voz em off do personagem faz a ligação entre o passado ao presente, dizendo: 

“Eu pensei que eu ia morrer. Depois eu fui direto para a rodoviária de São Luiz 

e peguei o primeiro ônibus pra cá”. 
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Figura 30 (Capítulo 1) 

 

 

A escolha do Rio de Janeiro como revestimento figurativo que recobre a 

categoria de lugar, o aqui da enunciação, é uma escolha que merece nossa 

atenção. Como já mencionamos, a imagem que se tem do Rio, cidade 

amplamente retratada em seus encantos e seus problemas, é uma construção 

discursiva que habita o imaginário de grande parte dos brasileiros.  

A geografia e a divisão social por áreas da cidade é algo exaustivamente 

retratado, seja em noticiários, seja em obras ficcionais em que, 

recorrentemente, se escolhe o Rio22 como cenário. Desse modo, as diferenças 

sociais entre as áreas ricas da cidade - como Leblon, Ipanema, Barra, etc. - e 

as áreas mais pobres - como as favelas ou os subúrbios cariocas -, foram e 

ainda são pano de fundo para novelas Globais e filmes que tratam de temas 

comuns como a diferença entre as classes sociais, a ascensão social e a 

violência, o que nos permite dizer que o enunciador parte de uma rede 

figurativa altamente conhecida do seu enunciatário para construir seu 

argumento. 

  Voltando ao capítulo em análise, em uma segunda tomada aérea somos 

levados a um luxuoso prédio na beira da praia, figura que muitas vezes já 

concretizaram o tema da riqueza e que, por isso, já são familiares ao 

telespectador brasileiro. Começamos, então, a conhecer o interior do 

apartamento pela cozinha, como vemos nas sequências seguintes: 

                                                             
22 Em se tratando de televisão e, mais especificamente de telenovela, a antropóloga Heloísa Buarque de 
Almeida (2003, p. 29), ao estudar como a TV através desse gênero tão popular estabelece padrões de 
consumo na sociedade brasileira, retoma o artigo de Maria Rita Kehl (1979), As novelas, novelinhas e 
novelões: mil e uma noites para a multidão, e reconhece que as novelas produzidas até então 
focalizavam a vida das classes do Rio de Janeiro e exibiam um estilo de vida consumista, reforçando a 
ideia de que a identidade carioca é uma construção discursiva conhecida. 
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Figura 31 (Capítulo 1) 

 

 

A instauração do marco referencial “presente” nos traz para o momento, 

quando Francisco conta a Marizete tudo o que lhe acontecera em sua viagem 

para o Maranhão. Ao saber do ocorrido, a empregada expressa sua 

preocupação com comentários como “Ideia de girico!’’ e depois “se acontece 

alguma coisa com você, acabou-se o que era doce”. Em seguida, Francisco 

rebate dizendo “quer dizer que você me acha doce, Marizete”. O tratamento 

íntimo entre os personagens demonstra que os atores Marizete e Francisco 

concretizam não só tema pobreza, mas também o tema da amizade. 

A pobreza, mais especificamente, é figurativizada pelas profissões dos 

interlocutores, pelo ambiente da cozinha, pelos trajes de trabalho e pelo 

linguajar coloquial; já a amizade toma forma concreta através de traços 

semânticos como a intimidade, expresso através de figuras como a conversa 

informal entre os personagens, a liberdade para dar opinião, o carinho e as 

brincadeiras. Por concretizarem as duas temáticas, tanto a empregada, quanto 

o motorista, também são figuras que associam essas duas isotopias.  

O alerta final de Marizete para Francisco (“agora você vai tomar banho 

antes que a dona Regininha acorde e comece a gritar, vai”) serve como uma 

deixa para a seguinte cena protagonizada por Regina e Maurício:  
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FIGURA 32 (Capítulo 1) 

 

Cena 20 

Regina: Só estou confirmando nosso encontro, Maurício. 

Maurício: Regina, por favor, desiste dessa invasão. Você pode 

arranjar sérias complicações inclusive com a polícia. 

Regina: Eu não vou desistir, Maurício. 

Maurício: Como seu advogado, como advogado da sua empresa, eu 

insisto pra que você não cometa essa loucura, Regina. 

Regina: Eu te pago para dar conselhos, não para ser teimoso. Se 

você não quiser dispor da sua casa para esse encontro, eu ligo agora 

e marco com o senhor Cleber em outro local. 

Maurício: Pode ser aqui em casa sim. Eu aguardo você. 

Regina: Ótimo! Daqui a pouco no vemos, tchau. (Capítulo 1/1- 8:25-

9:00) 

 

A riqueza começa a ser concretizada, mais detidamente, nessa cena em 

que Regina aparece em seu quarto. As figuras relativas a esse tema são 

muitas: desde o cômodo luxuoso e amplo, com sofá, com um closet cheio de 

roupas e utensílios caros, até a caracterização de Regina, que veste roupas 

finas e joias logo de manhã e fala por vídeo conferência com seu advogado e 

amigo Maurício. Outros traços semânticos se somam a esses, tal como 

ostentação de objetos, contenção gestual, posição hierárquica e linguagem 

utilizada em consonância da com a norma culta.  

Já nesse ponto podemos identificar, como estratégia usual na 

construção de sentidos de Vidas em jogo, a ordem em que aparecem os temas 

contrários, neste caso, a riqueza e a pobreza: sempre de maneira intercalada. 

Tal estratégia intensifica, pelo contraste entre as figuras, os traços semânticos 

distintivos desses temas, direcionando, assim, a leitura das isotopias figurativas 

por si só bastante clara.  

A arrogância da empresária ao falar com seu advogado e suposto amigo 

concretiza um dos traços semânticos componentes da figura “Regina”, 

revestimento semântico do antissujeito da narrativa; esse traço é reiterado pela 

falta de gentileza dela com seus subalternos. Observamos também que os 
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comentários dos empregados de Regina ajudam a concretizar a imagem 

arrogante e hostil da patroa, como na cena em que Zé, zelador do prédio onde 

Regina mora, impede a ida de Carlos ao apartamento para falar com Francisco, 

justificando sua atitude com a autoridade exercida pela empresária:  

 

Cena 21 (Capítulo 1) 

Carlos: Deixa eu subir, Zé, quero dar uma palavrinha rápida com 

Francisco. 

Zé: Palavrinha rápida vai ser o que dona Regina vai me dizer, e a 

palavrinha rápida vai ser ‘rua!’. 

Carlos: A dona Regina é síndica? 

Zé: Não, mas em prédio de rico todo morador é patrão e eu não 

quero perder meu emprego.  

 (capítulo 1/1- 10:40-10:55) 

 

Essa impressão é reiterada também na cena em que Marizete dá o 

recado de Regina a seu motorista Francisco:  

 

Cena 22 (Capítulo 1) 

Marizete: Dona Regina já está tomando café da manhã, está 

descendo em dez minutos  e quer o carro na frente do prédio! 

Francisco: É sempre assim! Dez minutos e eu fico esperando ela lá 

meia hora! 

Marizete: Pra você ver, ela tem a bolsa cheia e você a carteira vazia. 

(capítulo 1/1 – 10:10 – 10:30) 

 

A riqueza se opõe à pobreza não só como diferença financeira, mas 

principalmente como uma diferença de caráter. Ter dinheiro é estar em 

disjunção com valores éticos e humanos. Essa arrogância é concretizada pela 

humilhação verbal e pelo assédio moral a que Regina expõe seus funcionários 

e pelo poder exercido de forma arbitrária. A figura da empresária rica que, por 

seu status social elevado, distrata os outros, conecta esses temas. Cabe 

ressaltar que a oposição pobreza/riqueza aqui analisada é centrada na figura 

dos personagens principais, já que estes têm a força de sintetizar os elementos 

mais importantes a serem destacados ou mesmo as oposições de sentido 

fundamentais. 

Passemos a outro tema bastante explorado na narrativa: a violência. Em 

todos os capítulos analisados encontramos elementos representativos dessa 

temática. O tratamento do tema espalha no texto semas como aspereza, 
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rudeza e agressão física. A violência aparece tanto como competência do 

sujeito associada ao poder-fazer dos actantes como recurso para solucionar 

problemas ou impasses pessoais e profissionais, quanto como sanção 

negativa, na última etapa do esquema narrativo. Dentre tantas possibilidades, 

selecionamos para exemplificar o tratamento que o tema recebe na cena da 

expulsão dos moradores do prédio, propriedade de Regina. A ação é realizada 

pelos milicianos contratados pela empresária. Esse episódio é central para a 

narrativa, porque, a partir dele, são desencadeadas todas as transformações 

dos sujeitos de estado.  

Após a reunião da turma do bolão, Francisco e seus amigos voltam 

caminhando descontraidamente para o prédio onde moram, enquanto 

negociam a entrada de Rita no grupo liderado por Francisco. 

FIGURA 33 (Capítulo 1) 

 

CENA 23 

Rita: Mas esse valor pra mim tá ótimo, Francisco. 
Francisco: Sabe que eu queria pagar mais, mas depende dos 
ingressos. 
Carlos: O grupo de vocês ainda vai arrebentar, aí o dinheiro vai 
entrar a rodo! 
Maria Alice: É! Só não vão esquecer dos amigos pobres não, hein? 
Risos. 
Rita: Gente, eu vou no meu apartamento rapidinho trocar de roupa e 
já desço.  
Carlos: Vai lá Ritinha. (capítulo 1/5 – 8:30 - 8:50) 
 

Antes da expulsão, o grupo passeia tranquilamente na cena que 

figurativiza os temas da harmonia e da amizade através da informalidade entre 

os personagens - inclusive para tratar de assuntos profissionais - pela torcida 

de Carlos pela prosperidade do grupo de samba e pelo tratamento carinhoso 

usado por Carlos para se referir à Rita (“Ritinha”).  A tranquilidade com que 

caminham e conversam sugere um grupo harmônico em conjunção com a 
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alegria, representada pelos risos, e com a esperança, expressa na fala de 

Carlos (“vocês ainda vão arrebentar”). 

Todo esse clima sereno é quebrado pela música de suspense que, 

conjugada à imagem do antissujeito Cleber e seus comparsas, é um prenúncio 

de que momentos de tensão se aproximam. A expectativa criada é confirmada 

e o seguinte diálogo se inicia: 

 

FIGURA 34 (Capítulo 1) 

 

CENA 24 
Comparsa 1: Fala, Cleber. Os homens estão aí e as armas estão no 

carro. Tudo no esquema. 

Cleber: E aí, rapaziada? É pra entrar arrebentando, se precisar pode 

esculachar! 

Comparsa 2: É, mais se tiver que atirar, você vai ter que pagar o 

extra pela bala. 

Comparsa 3: Isso é, era muito tranquilo agora vai precisar atirar. 

Cleber: A bala eu pago, o que eu quero é serviço de primeira. 

(capítulo 1/5 – 8:52 – 9:34) 

 

Nesse trecho, percebemos que a violência recebe traços de 

perversidade e desumanidade. Cleber, por exemplo, autoriza qualquer tipo de 

agressão, quando diz “se precisar, pode esculachar”; já os comparsas 

demonstram que sua principal preocupação é com o excesso de gasto com 

balas. Ambas as figuras estão relacionadas com o tema da crueldade usado 

para concretizar os atores que revestem os antissujeitos. Além das palavras e 

da música de suspense, temos no plano da expressão, um cromatismo  

sombrio concretizado no uso do preto e do cinza, que reafirmam o aspecto 

taciturno da cena.  

   Enquanto isso, no apartamento de Francisco, alheios à tragédia que se 

anuncia, os amigos estão reunidos para ver o ensaio de Rita, que dança ao 
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som de um samba animado. Em contraste com a cena anterior, esse é um 

momento feliz; todos estão sorrindo, toca uma música alegre e os personagens 

dançam e treinam a coreografia de samba em um ambiente repleto de alegria e 

harmonia em que prevalecem cores vivas e claras (figura 35). Todo esse 

momento de felicidade é novamente interrompido de maneira abrupta por 

homens quebrando portas e agredindo pessoas que gritam e pedem socorro 

enquanto fogem (figura 36). 

 

Figura 35                                                         Figura 36 

                         

Percebemos que transição de uma cena a outra segue uma organização 

baseada na noção de tema contrários. Tal como ocorrera anteriormente, a isotopia 

figurativa da violência - representada por armas, surras, tapas no rosto, puxão de 

cabelo, rostos sisudos, cores cinzas - e a do sofrimento – concretizada por figuras 

como choros, gritos e pedidos de socorro – se alternam à da alegria - figurativizada 

por samba, dança, sorrisos e cores alegres. Essa disposição das cenas tem como 

resultado o efeito de ênfase de cada uma dessas isotopias, deixando clara sua 

carga eufórica e disfórica, indicando ao telespectador, de maneira didática e 

organizada, a leitura que se deve fazer. 

A continuação da cena em que Carlos encontra um mendigo disposto a ajudá-

lo (cena 5), já analisada em parte, nos proporciona um resumo do argumento central 

explorado na telenovela Vidas em Jogo: 
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CENA 25 (Capítulo 20) 

Carlos: Não posso aceitar, vai lhe fazer falta. 
Teodoro: dinheiro serve é pra isso mesmo, é pra circular, tome! O que é 
importante, o que vale é a amizade, essa sua amizade por esse seu 
cãozinho, essa alegria de passar a noite de ano novo com os seus amigos. 
Isso é que vale, a amizade não tem preço, ela vale cada segundo, ainda 
mais numa noite bonita como essa. Vai aceite, te peço, aceita!  
Carlos: eu vou aceitar, mas eu vou te devolver esse dinheiro. Como é que 
eu faço pra te encontrar depois? 
Teodoro: Esquece! Você não tem que ter apego ao dinheiro tem que ter 
apego à alegria, à vida, a uma boa gargalhada... Tem que ter apego ao 
sabor de um feijão gostoso, ter apego ao prazer de sentir o sol na cara da 
gente, aquele sol vermelho que quando entra no mar parece que faz xuuu 
(risos) eu adoro ir à praia, sabe? De vez em quando eu paro por lá e fico 
vendo aquelas pessoas aplaudindo o por do sol, como se fossem anjos, 
anjos que todos nó somos. Vai, aceita! 
Carlos: É, eu entendi, mas ninguém vive sem dinheiro, dinheiro é bom. 
Teodoro: É, mas quem tem apego ao dinheiro é o avarento, o ganancioso, 
com esse sim, esse você tem que ter cuidado com ele. A sede pelo ouro, 
ela é tão forte que ele é capaz de morrer por causa dele, aprenda isso. 
Agora vá, vá! Tá na hora! 
Carlos: Obrigada, seu Teodoro, obrigada mesmo! Feliz ano novo pro 
senhor e pra Carlota! Tudo e todos de bom no seu caminho de vocês! 
Teodoro: Muito obrigado, no seu caminho também. E não se esqueça das 
minhas palavras: a sede do ouro quando é muito grande pode matar, pode 
matar. (capítulo 20) 

 

O mendigo, com sua reflexão sobre a vida, é o ator que reveste o papel do 

observador social e interpreta os fatos a partir do quadro axiológico proposto. Ao 

tomarmos Fiorin (2007, p. 45), sabemos que ao reproduzir certo discurso, o texto 

estabelece com este uma relação interdiscursiva contratual, e, ao retomar uma 

formação discursiva a fim de rejeitá-la, relaciona-se de maneira polêmica com o 

discurso referido. Assim, vemos que, na telenovela Vidas em Jogo, está inscrito um 

perfil de enunciador em relação contratual com “um tipo de discurso religioso 

segundo o qual o homem deve conformar-se com sua situação na Terra para ganhar 

o reino de Deus” (ibidem).   

A interpretação do mendigo explicita a relação interdiscursiva do texto com 

discursos do senso comum que pregam a abnegação de bens materiais, como 

“dinheiro não traz felicidade”. Soma-se a isso o bordão “quem tem fé consegue o 

que quer”, a essa altura já é conhecido do público, que direciona também para uma 

leitura sob a perspectiva transcendental. Nesse ponto, a temática da fé se 

desenvolve, então, de maneira mais clara, mas sem perder seu tom abrangente; 

segue-se, assim, pregando o desapego ao dinheiro, pois quem tem apego é 

“avarento” e “ganancioso”, e fazendo uma ode à felicidade das coisas simples, como 

“uma boa gargalhada”, “o sabor do feijão”, “um mergulho no mar”, “o pôr do sol”. 
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Em suma, o tema da pobreza difunde-se no texto a partir de traços 

semânticos como a escassez de recursos materiais, expansão – figurativizada pelas 

roupas soltas e adequadas à atividade desempenhada e ao clima - variante popular 

da língua e trabalho braçal, e está atrelado à humildade e à fragilidade, mas também 

à alegria; em oposição a isso, o tema da riqueza é pulverizado através sememas 

como ostentação, contenção – concretizada nas roupas elegantes e na postura de 

Regina -, linguagem em consonância com a norma culta e cargos de chefia, o que 

une a essa temática o tema da arrogância representado pelo abuso de poder. A 

disposição intercalada de isotopias referentes a temas contrários enfatiza as 

diferenças existentes entre eles, produzindo, como efeito de sentido, uma visão 

maniqueísta dos valores do mundo, que condiz com metáforas religiosas em que o 

bem e o mal são representados por figuras absolutas como Deus e diabo, céu e 

inferno.  

Igualmente, no que concerne às cenas analisadas, vemos o núcleo pobre é 

fortemente marcado pela felicidade e pela harmonia, características contraposta à 

arrogância e a crueldade típicas dos antissujeitos Regina e seu adjuvante Cleber.  

Constrói-se, dessa maneira, o argumento central da novela, que pode ser resumido 

no dito popular “dinheiro não traz felicidade”, pois desejá-lo é coisa de gente 

ambiciosa, e a ambição é representada como um valor negativo. Por sua vez, ao 

unir felicidade, alegria e harmonia à pobreza, e violência, crueldade, poder e 

ambição à riqueza, afirma-se a ideia da pobreza como uma benção, já que o 

dinheiro só traz aborrecimento e desarmonia. Como isso, vemos que a temática da 

sorte e o fato da turma do bolão acertar na loteria posteriormente servem não para 

modificar o estado desses sujeitos, mas para confirma o ensinamento dado pela 

novela ao reforçar o discurso euforizante da humildade e da pobreza.  

Observemos, mais especificamente, como o texto se insere em certa rede 

discursiva examinando a figurativização dos temas, agora com o intuito de perceber 

se densidade sêmica dessas figuras e as relações intertextuais elas nos permitem 

estabelecer.  

 

3.3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra 

 

Retomando a análise feita no item anterior, vimos que ao contrapor figuras 

por si só tão opostas, o enunciador direciona a leitura das isotopias figurativas. 
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Assim, o processo de figurativização em Vidas em Jogo não dá margem para “a 

leitura reflexiva, feita da descoberta das informações implícitas” (DISCINI, 2003, p. 

212), pois, ao contrário disso, remete de maneira bem delimitada a certa rede 

associativa (cf. BERTRAND, 2003, p. 210). Essa estratégia nos leva a investigar o 

tratamento figurativo predominante nesse texto, a fim de perceber se a ampla 

figuratividade pode ser interpretada como um alto índice de iconicidade da 

telenovela. Para compreender tal aspecto do texto, recorremos à colocação de 

Bertrand (2003) sobre a iconização: 

 

Essa iconicidade [...] nada mais é do que uma forma dentre outras possíveis 
de explorar componentes figurativos da expressão linguística. Ao inseri-la 
como um termo polar no interior de uma categoria, o que a semiótica faz é 
opô-la então à polaridade contrária, a da abstração, que também manipula, 
mas de maneira completamente outra, as disponibilidades figurativas 
primeiras da língua. [...]. A figuratividade é, portanto, concebida como uma 
propriedade semântica fundamental da linguagem. Ela proporciona 

manifestações graduais, de acordo com o uso que o discurso faz dela. 
(BERTAND, 2003, p. 208, grifos nossos). 

 

Buscando compreender esses processos e o sentido que produzem, 

tomaremos como exemplo uma figura recorrente na narrativa, o ator Cleber.  

Essa figura reveste o antissujeito comum a todos os integrantes do bolão e 

adjuvante de Regina no PN cujo objeto-valor é, inicialmente, expulsar os moradores 

de seu prédio e, posteriormente, impedir que os ganhadores do prêmio cumpram 

suas missões estipuladas no pacto. Seu modo de agir sempre envolve violência 

física – tiro, socos, tapas, etc. - e seu poder é assegurado pelo porte constante de 

uma arma de fogo. Na cena em que entram no prédio invadido, por exemplo, ele e 

seus comparsas agridem a todos e mostram não ter piedade nem com mulheres, 

crianças, idosos ou cachorros, como conferimos na cena final do primeiro capítulo 

(figura 36). 

Dessa maneira, identificamos em Cleber a síntese da forma como a violência 

é representada na novela Vidas em Jogo, pois essa figura condensa em sua 

figurativização, além do tema da violência, traços de crueldade e poder.  Esse 

percurso temático é recoberto pelos traços semânticos sensoriais de cor (preto e 

cinza), de forma (traços físicos, na figura de um homem forte, grande e sisudo que 

constantemente empunha uma arma) e de som (tom de voz alto e grave, pois a 

agressão se dá por falas ásperas e gritos de xingamentos e ameaças).   
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Para analisarmos a instauração da iconicidade a partir dessa, tomamos o 

processo segundo Bertrand (2003, p. 211) o define:  

 

A iconização poderá ser formada se a densidade sêmica dos traços for 
elevada, ou, em outras palavras, se o semema escolhido admitir muito 
poucas variações semêmicas e se suas associações forem bastante 
restritas. (BERTAND, 2003, p. 211, grifos nossos). 

 

  Com base nessa definição, situamos a constituição figurativa de Cleber, 

descrita no item anterior, no polo da iconicidade. A partir desse ator, podemos 

depreender que a ancoragem espaço-temporal do texto remete diretamente à 

realidade do Rio de Janeiro dos anos 2000, pois a figura de Cleber, ex-policial que 

exerce um poder paralelo atuando como miliciano, nos remete à construção 

discursiva da temática “violência” no Rio de Janeiro dos dias atuais. O ator Cleber, 

concretização semântico-figurativo do antissujeito, também nos ajudará a 

compreender as relações intertextuais propostas no texto. 

Nesse ponto, vale esclarecer que tomamos a intertextualidade no sentido 

restrito do termo. Em seu sentido mais amplo, o conceito se refere a algo constitutivo 

dos textos, que, como um todo de significação, estabelece com os outros textos uma 

relação interdiscursiva – ou dialógica em termos bahktinianos - a partir da qual 

recusa e reforça discursos em circulação. No entanto, no sentido em que é tomada 

pela Semiótica, a intertextualidade só ocorre quando há a manifestação textual do 

outro no um, isto é, quando a presença do outro é explicitada no texto em exame. A 

diferença entre o lato sensu e o stricto sensu do termo é explicada por Discini (2003, 

p. 224): 

 

Dessa maneira, ‘deixar entrever’ ou não o outro, assumir ou 
aparentemente silenciar a duplicidade discursiva, pretende-se à 
heterogeneidade constitutiva de todo e qualquer discurso, aquela que não 
se mostra na superfície textual e que também costuma ser considerada 
intertextualidade. 
Entretanto, não nos prenderemos aqui à intertextualidade assim 
considerada; iremos ao encalço de outra, a que poderíamos, por homologia 
à heterogeneidade mostrada, chamar de intertextualidade mostrada, mas a 
que restringimos a designação de intertextualidade propriamente dita. A 
heterogeneidade mostrada, repetimos, é aquela em que o outro é 
deliberadamente mostrado pelo um, seja por ser imitado no discurso, seja 
por ser materializado na expressão textual. (DISCINI, 2003, p. 224, grifos do 
autor). 
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Posto isso, percebemos que o ator Sandro Rocha, o Cleber de Vidas em 

Jogo, é o mesmo que atua como Rocha nos filmes Tropa de Elite 1  e Tropa de Elite 

2- O inimigo agora é outro, a maior bilheteria do cinema brasileiro de todos os 

tempos23. Especialmente em Tropa de Elite 2 o personagem  de Sandro ganha 

destaque: ele é um policial militar corrupto que lidera o aparecimento das milícias, as 

organizações criminosas integradas por PM instaladas no Rio a partir da pacificação 

dos morros cariocas24.  A coincidência de matéria e de conteúdo entre o ator Cleber 

e o Russo, que constitui uma figura formada pela junção do plano de expressão 

“Sandro Rocha” ao plano de conteúdo “miliciano do Rio de Janeiro”, nos permite 

identificar na repetição do modo de manifestar do conteúdo uma relação intertextual 

entre os textos (cf. FIORIN, 2007, p. 81).  

Ambas, a intertextualidade e a iconização, são estratégias que o enunciador 

utiliza “para levar o enunciatário a reconhecer ‘imagens do mundo’ e, a partir daí, a 

acreditar na “verdade do discurso” (BARROS, 2011b, p. 72), produzindo assim forte 

efeito de realidade. As imagens a seguir nos ajudam a compreender o uso desse 

mecanismo no texto em questão pela comparação da figura 37, o ator Cleber - 

revestimento figurativo do antissujeito de Vidas em Jogo – e da figura 38, o ator 

Russo - constituição figurativa tal como aparece no filme Tropa de Elite 2. 

 

Figura 37 (Vidas em Jogo)          Figura 38 (Tropa de Elite 2) 

                 

 

A figura do miliciano, que usa o poder que o estado lhe confere para atuar em 

nome de interesses próprios, explorada na novela Vidas em Jogo, já é muito 

                                                             
23  Disponível em http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/12/tropa-de-elite-2-e-maior-bilheteria-da-
historia-no-brasil.html , acessado em 19 SET 2012.  
24 Disponível em  http://www.tropa2.com.br/, acessado em 15 SET 2012.  

http://www.tropa2.com.br/
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conhecida pelo telespectador, tanto pela intertextualidade com o filme, amplamente 

assistido - já veiculado inclusive na TV aberta -, quanto pela abordagem do tema em 

telejornais e outros meios. Portanto, a escolha dessa figura para representar a 

temática da violência estabelece também uma relação interdiscursiva com textos – 

filmes, jornal impresso, telejornal etc. - de alta circulação. 

Esses são recursos que exploram os limites do processo de figurativização, 

ajudando inserir o texto numa rede discursiva do sensacionalista25, a partir da qual 

não discute a raiz do problema, apenas o apresenta de maneira superficial e 

maniqueísta. A incorporação dessa figura, tal como é feita, exclui, por exemplo, 

discussões mais aprofundadas acerca da violência encontrada no filme Tropa de 

Elite 2, em que outros aspectos do problema são abordados, tal como as questões 

sociais e políticas. Posta dessa maneira, a iconicidade, atrelada à intertextualidade 

com o blockbuster do cinema nacional, revela o tratamento estigmatizado dado ao 

tema da violência carioca.  

Como vimos, um dos fatores que causam o efeito de realismo é a alta 

densidade figurativa própria do texto de telenovela. No entanto, ao utilizar figuras 

específicas e facilmente reconhecidas pelo grande público, há uma exacerbação 

dessa figuratividade que beira a caricatura, mas se mostra eficiente para encaminhar 

a leitura do espectador. Ou seja, a iconicidade em Vidas em Jogo conduz o 

entendimento das cenas e , portanto, está a serviço do didatismo.  

O caráter didático também é construído pela disposição dos temas. A isotopia 

figurativa da pobreza e da harmonia, por exemplo, caminham juntos na novela. Seja 

num tempo passado, seja referente a um estado inicial do sujeito, tal entrelaçamento 

constrói no texto uma relação de analogia entre os temas. A esse estado feliz, 

entretanto, é dada pouca ênfase, uma vez que o enunciador focaliza as mudanças e 

na infelicidade decorrentes delas. As transformações por que passam os sujeitos 

são vistas como resultado do inconformismo e, por isso, acabam recebendo carga 

negativa no texto. Para entender essa afirmação, tomemos como exemplo os 

personagens Andrea e Carlos, começando pela taxista.  

                                                             
25

 No capítulo II do livro Estilo nos Textos, Norma Discini (2003) observa o estilo em jornais comparando excerto 
representativos da imprensa dita séria com outros representativos da imprensa dita sensacionalista.  Nessa 
obra, Discini parte dessas duas totalidade para, então, deferir-lhes os estilos; em nossa pesquisa, nos valemos 
do termo “sensacionalista” no sentido empregado por ela ao falar dos excessos contidos nos textos de Notícias 
Populares, discursivizados por uma “hipérbole  plástica e verbal, uma voz discursiva que grita.” É nesse sentido 
que a figurativização do tema da violência é sensacionalista (DISCINI, 2003, p. 129).  
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Após ganhar na loteria, a taxista lidera uma perseguição a Cleber, o arqui-

inimigo da turma do bolão. Durante a trama, em retaliação a uma das investidas de 

Andrea para provar os crimes de Cleber, o miliciano sequestra Lucas, o marido da 

milionária. Para libertá-lo, Cleber obriga Andrea a manter relações sexuais com ele. 

Como desfecho inacreditável, após o ato sexual Andrea descobre que foi infectada 

por Cleber com o vírus da Aids. Diante de tantos traumas, seu marido Lucas acaba 

ficando louco e termina internado em um hospício, saindo de lá apenas no último 

capítulo com o reaparecimento de Andrea e dos demais integrantes do “Bolão da 

Amizade”, quando se revela que a morte dos integrantes da turma do bolão havia, 

na verdade, sido forjada para protegê-los.   

 

Figura 39( Último capítulo) 

 

 

O caso de Carlos é ainda mais mirabolante. Nas cenas finais da novela, em 

uma tentativa desesperada de salvar seu filho Wellington do vício em crack, Carlos 

vai a uma cracolândia e consome a droga para provar ao filho que é possível se 

recuperar desse tipo de dependência (figura 40). Porém, após consumir a 

substância, Carlos tem diversas paradas cardíacas e acaba morrendo (figura 41). 

Antes do final trágico, o personagem revive as cenas de euforia com o resultado da 

loteria (figuras 42 e 43) a conversa que teve em seu segundo encontro com o 

mendigo que o ajudara durante o Réveillon, diálogo descrito na cena abaixo. 
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 Figura 40 (Último capítulo)                      Figura 41(Último capítulo) 

                      

 

Figura 42 (Último capítulo)                         Figura 43 (Último capítulo) 

                     

 

Cena 26 

Carlos: Naquela noite do Réveillon eu não falei nada pro senhor, mas eu 
tava com o cartão da loteria no bolso. Eu e os meus amigos fazemos o jogo 
há dois anos, naquela noite, nós finalmente ganhamos o prêmio máximo! 
Teodoro: Que coisa boa!! Que coisa Boa!! Mas lembre-se do que eu lhe 
falei: não deixe que o motivo da sua felicidade se transforme na chaga da 
sua derrota. 
Carlos: Eu não me esqueci do seu conselho, eu não vou beber desse pote 
até morrer, fica tranquilo.  
Teodoro: E que esse pote não mate nenhum de seu amigos também. 
(último capítulo -25:00 – 28:00) 

 

Nesse trecho, percebemos que a dinâmica circular da narrativa, identificada 

na análise do nível narrativo, é figurativizada nessa cena com alto grau de 

iconicidade. As figuras escolhidas, como “fumar crack”, “parada cardíaca” e “morte” 

são revestimentos figurativos que remetem a um problema social atual e que, devido 

a alta densidade sêmica, não apresentam nenhuma alternativa a sua leitura, senão a 

de uma sanção muito negativa. É tudo muito forte e com um alto apelo sensorial, o 

que atribui à cena caráter autoexplicativo. Mesmo assim, temos ainda a fala 
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interpretativa do mendigo Teodoro por meio da qual entrevemos a voz didática do 

enunciador. 

 A figura do mendigo, revestimento figurativo do adjuvante de Carlos em uma 

narrativa anterior, é trazida ao presente concretizando o papel de observador social, 

que lê a cena e destaca o caráter punitivo dos acontecimentos. Em sua leitura, a 

situação de Carlos demonstra que ele deixou “o motivo de sua felicidade” se 

transformar na “chaga de sua derrota”, ou seja, apesar de ter dito que não o faria, 

perdeu o controle da situação, deixando-se envaidecer pelo dinheiro e, no alto de 

sua soberba, pensou ser imune ao uso de crack e “bebeu desse pote até morrer”.  

A grande lição é reforçada: os sujeitos pobres que buscam mudança de 

estado demonstram-se, ao fim, incapazes de lidar com a riqueza, pois acabam se 

embevecendo pelo dinheiro e se afundando num poço de desgraça, como todos 

integrantes do bolão. Depois de tanta tragédia, eles só podem concluir, por fim, que 

a verdadeira felicidade não está relacionada ao dinheiro e, sim, a bens maiores 

como a amizade e o amor. 

As necessidades e os sacrifícios enfrentados pelos sujeitos integrantes do 

“Bolão da Amizade” os tornam merecedores, porque resignados à pobreza e 

estimulados, consequentemente, pelo motor da esperança e da fé, eles passam a 

ser dignos de recompensa póstumas, ao contentarem-se, em vida, com o que têm. 

Depreende daí uma lógica discursiva em consonância com discursos religiosos, 

expressas em trechos bíblicos bastantes conhecidos como o Sermão da Montanha, 

em que lemos em Mateus 5:4 e 5:6:  “Bem-aventurados os que choram, porque eles 

serão consolados” ou “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque 

eles serão fartos”. 

O diagrama seguinte sintetiza as estratégias utilizadas no nível discursivo: 
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Diagrama 3:  

 

 

A começar pelo revestimento figurativo dos actante sujeito e objeto-valor, 

altamente conhecidas do público, fica claro que tudo converge para uma 

identificação rápida do telespectador. Também nesse intuito, os temas são 

apresentados sob uma lógica maniqueísta e dispostos de maneira intercalada a fim 

de destacar o valor semântico de cada uma. Assim, o luxo representativo da riqueza, 

por exemplo, é reforçado quando aparece em oposição à falta de recursos que 

concretiza o tema da pobreza.  

Igualmente, a iconicidade e a intertextualidade estão a serviço do 

ensinamento que perpassa todo o texto: “dinheiro não traz felicidade”. Esse dito 

popular, com o qual o texto estabelece uma relação contratual, contribui para a 

manutenção do senso comum, confere a valor disfórico à ganância e à ambição. 

Esse provérbio é identificado aqui como a linha temática responsável pela coerência 

de todo o texto e pela relação interdiscursiva da novela com discursos que pregam a 
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abnegação, o desapego e o conformismo com a desigualdade, pois as diferenças 

entre os homens é algo natural (cf. FIORIN, 2007, p. 19). 

Tudo isso é posto claramente e reiterado na voz de um enunciador “que grita” 

seus argumentos projetando-os na fala de um observador social (cf. DISCINI, 2004, 

p. 129) No texto não há espaço para nuances ou sutilezas; o tratamento 

sensacionalista dado aos temas e figuras prima pelo exagero e pelo excesso. A 

quem agrada esse modo de enunciar? A um enunciatário que se sente sem voz; um 

sujeito impotente diante dos fatos que, descrente instituições,  identifica sua voz com 

a voz projetada pela visibilidade da emissora. Em seu fazer persuasivo, o destinador 

pressuposto apresenta suas jogada. 
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4. Conclusão 

 

 Gênero mais popular do Brasil, a telenovela foi o ponto de partida que 

adotamos em nosso esforço para descortinarmos, na proporção que este trabalho 

permite, algumas estratégias adotadas pela Rede Record em sua “busca pela 

liderança”. A interseção de uma emissora em plena ascensão e um gênero já 

consagrado como expressão cultural do país nos levou a querer entender essa 

aposta do canal, demonstrando a operacionalidade da semiótica na análise do 

processo de significação em programas televisivos populares.  

A ampla audiência das telenovelas caracteriza o gênero, sobretudo, pela 

heterogeneidade de seu público. Vimos que para a afirmação da novela como parte 

da rotina do brasileiro fez-se necessária a diversificação das tramas de modo a se 

adaptarem às múltiplas camadas da sociedade brasileira, atendendo a diferentes 

perfis de telespectadores. Historicamente, o primeiro fatiamento proposto se deu a 

partir da grade horária estabelecida pela Globo, que consagrou uma divisão por 

horário – novela das 18h, 19h e 20h - diferenciando assuntos e o tratamento dado a 

eles. 

 Essa divisão foi feita a partir de pesquisas dos hábitos dos brasileiros, 

fundamentada no conceito publicitária de público alvo, cujos critérios são, 

basicamente, extralinguísticos. Isso ocorreu porque, devido à sua estrutura narrativa 

seriada, a telenovela é considerada bastante útil para a venda de espaço comercial, 

uma vez que apresentam variedade e amplitude do público, garantidas pelo “uso de 

personagens de diferentes camadas sociais, faixa etárias e estilos de vida na 

narrativa, [...] uma das estratégias para atrair diferentes camadas da audiência em 

termos de sexo, faixa etária e classe social” (ALMEIDA, 2003, p. 31). Tal 

característica serviu para setorizar o variado público de telenovela a partir de 

critérios extralinguísticos, segundo os quais telespectadores são vistos como 

possíveis consumidores dos produtos anunciados (ibidem). 

Essa categorização fora seguida pelas demais emissoras que vieram a 

investir no gênero, dentre as quais a Rede Record. Na esteira da fórmula de 

sucesso estabelecida pela Globo, a Record, se lançou no rentável mercado 

novelesco buscando garantir o seu filão dentre a vasta audiência e, com isso, 

alavancar sua luta pela liderança. A fim de entender a quem se direcionam as 
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produções dessa emissora em plena ascensão, adotamos a perspectiva da 

Semiótica Discursiva, a fim de identificar aspectos textuais que nos levassem a 

traçar a imagem de público almejado pela Record. Para empreender essa tarefa, 

elegemos como objeto a telenovela Vidas em Jogo, novela exibida 

aproximadamente às 22h, entre maio de 2011 e abril de 2012, cuja trama girava em 

torno das transformações vividas por um grupo de amigos após ganhar um prêmio 

milionário de loteria. 

Valendo-nos do arcabouço fornecido pela semiótica greimasiana, buscamos 

analisar a telenovela observando como o fenômeno transformou fórmulas gerais em 

tramas completamente adequadas à realidade nacional. Procuramos também, neste 

trabalho, revelar os discursos privilegiados na narrativa não só num nível mais 

superficial, bem como num nível mais profundo. Uma vez identificadas, tais 

características serviram de base para que, nesta etapa conclusiva, pudéssemos 

traçar o perfil do enunciador depreendido desse modo de enunciar, tal como a 

imagem do enunciatário a que se dirige.  

Com isso em mente, iniciamos nossa análise descrevendo as especificidades 

gênero. No capítulo 1, elencamos algumas características gerais da telenovela - sua 

estrutura captular, suas funções de entreter e educar e o gancho narrativo ao final 

de cada capítulo - e certas peculiaridades concernetes à novela brasileira - exibição 

diária, duração média de sete meses e temática relacionada à realidade do país. 

Vimos também como as ferramentas fornecidas pela Semiótica Discursiva podem 

operacionalizar essa apreciação.  

No capítulo 2, observamos aspectos concernentes ao nível narrativo. O 

primeiro ponto analisado foi a relação dos sujeitos com seus respectivos objetos-

valor. Vimos, então, que nos primeiros capítulos de Vidas em jogo, todos os 

integrantes do “Bolão da Amizade” passaram por programas narrativos de privação 

que os levaram à disjunção com bens de primeira necessidade, como o caso da 

taxista Andrea, cujo meio de sustento fora destruído. A ênfase dessas situações 

difíceis enfrentadas pelos sujeitos foi dada pela reiteração desse estado disjuntivo 

que, por apresentar uma ameaça, os manipulou a querer e a dever ficar ricos.  

Acreditando que o prêmio de loteria os capacitaria para operar as mudanças 

desejadas, os sujeitos propõem um pacto que os levaria à conquista do prêmio. 

Quando a grande virada ocorre e a turma do bolão finalmente acerta os números, os 
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sujeitos permanecem com seus quadros de modalizações incompletos, pois, apesar 

de dever, querer e poder fazer, eles não sabem como agir. Suas ações têm, então, 

desdobramentos desastrosos e são sempre sancionadas negativamente.  

Instaura-se, assim, uma dinâmica narrativa aqui denominada gangorra de 

valores, identificada a partir da análise dos desdobramentos polêmicos 

consequentes das transformações vividas pelos sujeitos. Essa lógica se funda na 

incompatibilidade entre os valores éticos, morais e humanos, e a aquisição de bens 

materiais, relacionada no texto à falta de caráter e crueldade.  Tal organização 

narrativa, em que a conjunção com um valor leva obrigatoriamente à disjunção com 

outro valor de natureza incompatível, segundo o texto, produz como efeito uma 

previsibilidade do texto, fruto da simplificação dos estados dos personagens - que 

ora estão pobres, mas rodeados de amigos e em harmonia com a vida, ou estão 

milionários e envolvidos em situações conflituosas. A partir dessa lógica, o 

telespectador consegue, inclusive, prever os acontecimentos da narrativa, pois, caso 

tenha perdido algum capítulo, é possível quase adivinhar o que vem a seguir a partir 

dessa dinâmica.  

A previsibilidade é um mecanismo textual a serviço do caráter didático de 

Vidas em Jogo, através do qual o enunciador torna o texto o mais palatável possível, 

orientando cada movimento do telespectador.  O didatismo textual potencializa uma 

característica típica do gênero de recuperar o acontecido e preparar seu 

telespectador para as cenas seguintes, ao inserir os fatos numa cadeia de 

repetições que o tornam previsíveis. O texto da telenovela demonstra preocupação 

com o entendimento do telespectador e começa a revelar seu caráter didático por 

meio do qual a telenovela busca cumprir sua função educativa, transmitindo valores 

e modos de vida.  

Depreende-se também dessas estratégias textuais a imagem de um 

enunciador controlador, que monitora toda atitude interpretativa de seu enunciatário. 

Ao cercear outras possibilidades de avaliação exceto a desejada, o destinador 

pressuposto prevê um destinatário subtraído de suas atribuições, postas aqui nas 

palavras de Mainguenau: 

 

O destinatário a identifica apoiando-se num conjunto difuso de 
representações sociais avaliadas positiva ou negativamente, em 
estereótipos que a enunciação contribui para confrontar ou 
transformar [...]. (MAINGUENEAU, 2011, p. 18). 
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Nesse mesmo sentido, caso a compreensão do estado do sujeito dependa de 

alguma situação passada, as narrativas pressupostas são recuperadas em 

flashback. A volta no tempo, que orienta a leitura do telespectador, funciona também 

para preparar a estrutura narrativa para a futura construção figurativa do 

personagem. No caso de Francisco, por exemplo, seu caráter heroico começa a ser 

construído pela sequência de programas narrativos de privação por que passa o 

sujeito, pois, em Vidas em Jogo, herói é o sujeito que, apesar do sofrimento - 

discursivizado pela sequência de PNs de privação -, não esmorece e mantém seus 

valores éticos acima de tudo. Igualmente, as inúmeras tragédias enfrentadas pelo 

personagem Francisco o caracteriza como sujeito obstinado e propõe, já nas 

estruturas semionarrativas, a relação interdiscursiva com discursos que euforizam o 

sofrimento, abnegação, autoindulgência e o sacrifício ao interpretá-los como atos 

meritórios.  Esse entrelaçamento, percebido na análise, garante coerência ao texto e 

continua a ser construído no componente semântico do nível narrativo.  

A análise das modalizações mostrou que o texto assume o ponto de vista do 

sujeito impotente, aquele que, mesmo depois de ganhar na loteria, permanece com 

seu quadro de modalizações atualizantes, capacitativa para a ação, incompleto. 

Nesse sentido, o episódio da expulsão do prédio, uma ação violenta, ilegal e 

arbitrária, demonstra a impotência dos sujeitos diante dos fatos; já a atitude da 

personagem Andrea de oferecer suborno para que uma testemunha deponha contra 

Cleber confirma a total descrença nas instituições públicas, como a polícia, a justiça 

e a educação. Nessa projeção, identificamos a projeção da imagem de um 

enunciatário desprovido de instrumentos para promover mudanças ou lutar por seus 

objetivos. Esse sujeito, descrente nas instituições como meio de promover 

transformação, vê na sorte e na fé a única forma de realizar seus sonhos.  

As mudanças alcançadas pelos personagens, através do prêmio da loteria, 

parecem ser positivas, mas se revelam negativas, uma vez que apenas enfatizam a 

incapacidade dos personagens e funcionam como uma lição a ser aprendida: a 

verdadeira felicidade vem de dentro e independe de bens materiais, tentar buscá-la 

por meio de enriquecimento é uma atitude condenável, pois “é coisa de gente 

ambiciosa”. Vê-se, então, que a esperança e a resignação tornaram os sujeitos mais 

próximos da felicidade, pois, conforme apontou o estudo das paixões, antes de 
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acertarem na loteria os integrantes da turma do bolão nutriam uma alegria 

antecipada pela expectativa de um dia se tornarem milionários; porém, após a 

conquista do prêmio, eles passam a sujeitos desiludidos pela decepção gerada por 

todos os acontecimentos. Aprendida a lição, os sujeitos voltam a seu estado inicial, 

aquele em que se encontravam conjuntos com valores éticos e morais, porém agora 

resignados porque desenvolveram em si forte sentimento de aceitação. 

 A organização circular identificada no esquema narrativo da novela projeta 

uma imagem de enunciador além de controlador, conservador, pois seu discurso 

está arraigado em ditos populares, tais como “querer é poder", “quem espera 

sempre alcança” e “dinheiro não traz felicidade”, que constroem e reforçam o status 

quo à medida que garantem a manutenção do senso comum. Trata-se de uma 

relação de reciprocidade: ao mesmo tempo em que constrói uma realidade, cria-se o 

efeito de se pertencimento a ela, como aponta Discini: 

 

Um destinador, então manipula um destinatário, seduzindo-o e tentando, 
para que este queira entrar em conjunção com os saberes, com as 
informações sobre uma dada realidade. Assim, se ancora narrativamente a 
ilusão discursiva de auto-inclusão numa certa identidade, de pertencimento 
a um determinado corpo, de auto-reconhecimento, concomitante ao 
reconhecimento de um modo de fazer, de um estilo. (DISCINI, 2003, p. 
119). 

 

Cria-se assim a imagem de um enunciador confiável que compartilha o ponto 

de vista do enunciatário ao demonstrá-lo como uma verdade amplamente aceita, 

representado por provérbios e frases feitas citadas pelos personagens, que, como 

tal, criam a ilusão de representar a “sabedoria das nações”, como nos lembra 

Greimas (1975, p. 288). Com base nesse sólido quadro axiológico, os sujeitos são 

sancionados negativamente quando perseguem aquilo que não têm. O julgamento 

calcado nessas “verdades incontestáveis” anunciadas nos provérbios ajuda a 

construir uma imagem de enunciador justo. 

Paralelo a isso, identificamos a astúcia (FIORIN, 2010) desse enunciador que, 

conhecendo sua audiência, age de modo a demonstrar que compartilha de seus 

valores a fim de obter êxito em sua manipulação, uma vez que, segundo Tatit, 

 

há maior chance de êxito quando a manipulação se processa no interior do 
mesmo quadro axiológico, ou seja, quando as duas funções operam sob um 
certo consenso sobre o que é desejável ou indesejável em seu ambiente 
cultural. (TATIT, 2011, p. 192). 
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No capítulo 3, analisamos as estratégias enunciativas pertencentes ao nível 

discursivo. Nele percebemos que as identidades dos sujeitos projetados e a 

caracterização dos personagens da trama procuram promover identificação com os 

sujeitos pressupostos, ao mesmo tempo em que também serve ao propósito didático 

do texto. A análise da semântica discursiva, mais especificamente do revestimento 

figurativo dos actantes, nos permitiu traçar um perfil dos sujeitos: são todos 

trabalhadores braçais com baixa escolaridade, como motorista, cozinheira, 

empregada doméstica, taxista, entre outros. Do mesmo modo, os dramas vividos 

pelos personagens demonstram a realidade social enfrentada por eles. É o caso, por 

exemplo, do nordestino Francisco, que sem ter onde morar em seu estado de 

origem migra para o Rio em busca de melhores condições. Trata-se, pois, de uma 

questão de subsistência que justifica a transição do personagem.  

A projeção de personagens pertencentes à fatia menos favorecida da 

sociedade, identificada já na modalização dos sujeitos, é reiterada no nível 

discursivo pelo revestimento semântico-figurativo dos actantes. São apresentados 

dramas familiares corriqueiros à sociedade brasileira, como a saga dos retirantes 

nordestinos, as diferenças sociais do Rio de Janeiro ou o poder paralelo instituído na 

cidade. Assim, vimos no patamar mais superficial que a constituição figurativa dos 

personagens - profissões provenientes das classes populares e menos 

escolarizadas - e a concretização dos objetos-valor - recursos de primeira 

necessidade - são atores que possuem traços semânticos retirados das classes 

populares brasileiras.  

Nesse ponto vale ressaltar que, na carona do público noveleiro já fiel, a 

Record direcionou sua produção às classes mais populares, público responsável 

pela alavancada da emissora à vice-liderança, confirmando o que aponta Sousa: 

 
A Rede Record está no ar desde 1953 e apresenta , assim como o SBT, um 
estilo voltado ao público popular, por meio de programas de variedade, 
notícias e também de telenovelas. Desde 2005 vem se consolidando como 
a vice-liderança da TV brasileira, numa disputa acirrada com o SBT. Um 
espaço de sua programação veicula a programação da Igreja Universal do 
Reino de Deus. (SOUSA, 2011, p. 120, grifos nossos).  

 

Dessa maneira, o texto busca prestar ensinamentos às classes populares, 

demonstrando modos de viver, agir e pensar. As explicações didáticas sobre as 

realidades dos personagens partem do conhecimento de mundo que o telespectador 
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de origem humilde já conhece, reiterando o senso comum sem propor nenhum tipo 

de reflexão crítica. Notamos que o enunciatário previsto no texto não só comunga 

com ditos populares, por serem tidos como “verdades inquestionáveis”, como se 

sente representado na tela por ver suas próprias concepções reafirmadas na 

telenovela. Ou seja, a realidade refletida temática e figurativamente constrói sentidos 

também familiares, produzindo, assim, efeito de representatividade.  

Ainda sobre o estudo dos processos de tematização e figurativização, 

pudemos ver que a estrutura narrativa, que havia se mostrado propícia a uma 

articulação com discursos euforizantes da abnegação e da humildade, recebeu 

revestimentos semânticos consolidantes dessa relação interdiscursiva. A temática 

da sorte, amplamente concretizada pelas figuras relacionadas ao jogo na loteria, se 

entrelaça a da fé a partir da posição de certa “disposição a crer” (RONSINI, 2012, p. 

152), que permite pressupor, em ambos os casos, a pouca atitude dos sujeitos 

diante dos fatos.  

Desse modo, as duas isotopias temáticas são ligadas por conectores que 

tratam o tema da fé como algo meritório, pois “quem tem fé consegue o que quer”.  

Essa ideia perpassa a toda a trama e encontra eco na voz do enunciador projetado 

na fala do observador social. A aparição do mendigo na noite de Réveillon ao 

personagem Carlos concretiza tanto a providência divina, que coloca alguém no 

caminho de Carlos na hora certa, quanto a grande sorte de encontrar um mendigo 

com cinquenta reais sobrando para lhe emprestar, a despeito da inverossimilhança 

contida na cena.   

Projeta-se, assim, na voz desse interlocutor inesperado, um enunciador 

tendencioso a uma leitura transcendental dos fatos. Ao repetir o bordão do 

personagem Carlos, o mendigo Teodoro conduz a compreensão dos 

telespectadores sob a ótica da fé, reforçada com frases como “você não tem que ter 

apego ao dinheiro tem que ter apego à alegria, à vida, a uma boa gargalhada”, em 

que a leitura desapegada dos bens materiais, em contrapartida a uma visão 

materialista, é ainda mais óbvia. 

 Assim, a novela Vidas em Jogo adota uma função didática calcando-se no 

discurso sintetizado no ditado popular “dinheiro não traz felicidade”. Para garantir 

que o telespectador chegue a esse sentido, o tratamento dado a temas contrários, 

como pobreza, alegria, alegria, amizade e harmonia versus riqueza, tristeza, 
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arrogância e violência, concretiza a gangorra de valores percebida no nível narrativo. 

Coerente à logica percebida nos desdobramentos polêmicos dos PNs, a disposição 

das cenas intercala esses temas contrários destacando os traços semânticos 

distintivos entre eles, reafirmando a visão maniqueísta adotada.  

No que concerne à figurativização, a densidade sêmica das figuras, que 

atribui alto grau de iconicidade ao texto, mostra a preocupação latente do 

enunciador em criar um mundo reconhecível pelo telespectador. Temáticas 

tipicamente tratadas em trama exibidas a partir das 21h, como sexo, drogas e 

violência, também são bastante exploradas na narrativa. Os temas concretizam-se 

em situações dramáticas e atuais, que buscam manter um paralelo com a realidade. 

Na super-realidade criada, exageram-se os traços conhecidos pelo enunciatário e 

extrapolando-se, por vezes, o limite do verossímil. Vemos, então, a voz do 

enunciador “que grita” (DISCINI, 2003, p. 129), mais uma vez, para manter o caráter 

didático do texto, como pudemos ver no episódio do mendigo. 

  A voz “que grita” atua em consonância com a estética sensacionalista, como 

foi percebido também na intertextualidade proposta com o blockbuster Tropa de Elite 

2. Através da imagem do personagem Cleber, vemos o tratamento raso dado à 

temática da violência, na medida em que enquadra o grande vilão da trama em um 

estereótipo de homem mau, sem qualquer complexifização do tema. A crueldade, a 

falta de humanidade e o poder garantido pelo porte constate de uma arma se 

contrapõem à fragilidade também estereotipada dos sujeitos que fazem parte do 

“Bolão da Amizade”. 

Levando em conta que a nova rotina de trabalho, as horas perdidas na volta 

para casa e a inserção da mulher no mercado de trabalho, as emissoras estenderam 

o período dito nobre para além das 9h - vide o deslocamento do horário da novela 

da Globo anteriormente dita das 8h e agora, das 9h, esse enunciador astuto 

demostra-se condescendente com o telespectador exausto e não lhe propõe nada 

novo; ao contrário, explica a esse sujeito sua própria realidade partindo e chegando 

de experiências próximas ao seu dia a dia. O enunciador, explica, avalia as questões 

contemporâneas projetando no texto a imagem de uma audiência cansada, que 

depois de um longo dia de trabalho – lembrando que a novela é exibida após às 22h 

- se depara com um texto diluído e sem grandes desafios.   
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Concluímos, então, que o perfil de enunciatário delineado como sujeito 

simples e com pouca instrução, que busca na telenovela um respaldo para 

compreender questões contemporâneas, pois conhece, intuitivamente, seu papel 

educativo. Esse sujeito sem voz e impotente, a espera de um milagre – ganhar na 

loteria, por exemplo - encontra na imagem do enunciador um representante confiável 

e compreensivo, que apreende os valores da realidade de seu telespectador, a julga 

e lhe apresenta de volta didaticamente. Uma análise mais detalhada, entretanto, 

revela um modo de dizer que cerca as interpretações, demonstrando tratar-se de um 

enunciador autoritário e conservador. 

Além disso, a partir da análise da novela Vidas em Jogo, percebemos que o 

discurso construído na narrativa está em consonância com aspectos do discurso 

cristianismo, como a humanidade e o conformismo, de modo a reafirmara marca da 

emissora apelidada de “TV do bispo”. Nesse sentido, encontramos já nível narrativo 

alicerces comuns entre os discursos que promulgam a resignação, abnegação, etc. 

e aquele produzido na telenovela da Record. Esse indício foi confirmado pelo estudo 

das isotopias figurativas representativas da sorte e da fé, cujas coincidências 

encontraram base fecunda para a associação. Assim, no nível discursivo, essas 

duas linhas temáticas ligaram-se a partir de conectores isotópicos que possibilitaram 

sobreposição das leituras. Tal estratégia demonstra tratar-se de um enunciador, 

além de astuto, dissimulado, pois, ao inserir no discurso cristão sem fazer menção a 

nenhuma religião específica, enunciador se mantém coerente a sua marca 

enunciativa sem, entretanto, restringir seu público.  

O enunciador projeta-se também como intercessor do povo, pois ao mesmo 

tempo em que demostra compreender suas mazelas, as amplifica para que sejam 

vistas e ouvidas. Constrói-se, desse modo, a imagem da Record como porta-voz 

dessa minoria, um redentor. De maneira complementar, os sujeitos projetados na 

trama de Vidas em Jogo refletem uma imagem de enunciatário que não se sente  

respaldado pelas instituições - não confia na escola como forma de ascensão; 

também não confia na justiça ou na política que lhe apresentada sempre corrupta, 

movida por dinheiro e influência - mas, sim, crê na sorte ou em Deus para lhe 

proporcionar dias melhores. Essa imagem de enunciatário encontra na imagem 

projetada pela emissora a figura de um enunciador solidário e disposto a dar voz a 
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uma parcela da classe trabalhadora que, desamparada pela sociedade brasileira, 

sente-se ouvida e representada na tela da TV. 
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6. Anexos 

6.1. Tabela de Figuras e cenas 

 

Figura Página  Cena  Página 

   Fig. 1 p. 41 Cena 1 p. 41 

Fig. 2 e 3, p. 42 Cena 2 p. 44 

Fig. 4 e 5 p. 43 Cena 3 p. 45 

Fig. 6 e 7 p. 43 Cena 4 p. 46 

Fig. 8 p. 44 Cena 5 p. 48 

Fig. 9 p. 45 Cena 6 p. 53 

Fig. 10 p. 47 Cena 7 p. 55 

Fig. 11 p. 48 Cena 8 p. 65 

Fig. 12 p. 52 Cena 9 p. 67 

Fig. 13 p. 55 Cena 10 p. 68 

Fig. 14 p. 65 Cena 11 p. 69 

Fig. 15 p. 67 Cena 12 p. 80 

Fig. 16 p. 68 Cena 13 p. 81 

Fig. 17 p. 69 Cena 14 p. 82 

Fig. 18 p. 80 Cena 15 p. 83 

Fig. 19 p. 81 Cena 16 p. 86 

Fig. 20 p. 82 Cena 17 p. 90 

Fig. 21 e 22 p. 83 Cena 18 p. 92 

Fig. 23 p. 86 Cena 19 p. 93 

Fig. 24 e25, p. 88 Cena 20 p. 97 

Fig. 26 e 27 p. 90 Cena 21  p. 98 

Fig. 28 p. 92 Cena 22 p. 98 

Fig. 29 p. 93 Cena 23 p. 99 

Fig. 30 p. 95 Cena 24 p. 100 

Fig. 31 p. 95 Cena 25 p. 102 

Fig. 32 p. 97 Cena 26 p. 109 

Fig. 33 p. 99   

Fig. 34 p. 100   

Fig. 35 e 36 p. 101   

Fig. 37 e 38 p. 106   

Fig. 39 p. 108   

Fig. 40, 41, 42 e 43 p. 109   
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6.2 . Tabela de quadros e diagramas 

 
Quadro Página Diagrama Página 

Quadro 1 p. 48 Diagrama 1 p. 56 

Quadro 2 p. 61 Diagrama 3 p. 111 

 
 
 

 

6.3. Cd com as cenas  


