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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente exercício monográfico tem como objetivo demonstrar as qualidades estéticas 

presentes em todos os tipos de produções televisivas e as variações no uso das três 

categorias de signos propostas pela semiótica. O objeto empírico analisado é a microssérie 

da Rede Globo de Televisão Hoje é dia de Maria – 1ª e 2ª jornadas
1
, com base em uma 

perspectiva técnica e estética, e a justificação teórica da posição de objeto artístico em que 

o programa é colocado. 

 

A semiótica é uma ciência que trata das relações estabelecidas entre o homem e os 

universos de significação, fundamentada em padrões triádicos de categorização, em que os 

signos se apresentam para o Sujeito, conectados a um objeto e provocando diferentes 

níveis, tipos e quantidades de interpretantes. Os sentidos humanos são o canal de recepção 

das composições sígnicas e os produtos culturais, midiáticos ou não, se utilizam dessas 

imagens para provocar sensações, emoções e reflexões nos indivíduos e é nisso que 

consiste a experiência estética, fenômeno que habitualmente é confundido com a 

necessidade de uma pré-condição artística da obra. 

 

A pregnância desta investigação está na apresentação breve dos principais conceitos da 

semiótica e sua relação com as máquinas de produção de imagens, base para uma análise 

das produções televisivas, além de uma importante diferenciação entre caráter artístico e 

caráter estético, a partir da exploração analítica de um produto ficcional de “fronteira” em 

que se mesclam esses dois aspectos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 CARVALHO, Luiz Fernando de. Hoje é dia de Maria: 1ª jornada. Brasil, 2005. 
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2. FUNDAMENTOS DA SEMIÓTICA  

 

A semiótica é uma área do conhecimento que preocupa-se com a investigação das relações 

estabelecidas entre o homem e os sistemas de significação, construídos pela própria 

humanidade, mas que também a influenciam, numa dinâmica que é tratada a partir de 

diferentes linhas paradigmáticas de apreensão. Entre as demais formas de tratamento entre 

o indivíduo e o universo sígnico estão a Linguística e a Semiologia; a primeira tem como 

foco empírico e teórico somente a linguagem verbal, com subdivisões de análise como, por 

exemplo, a fonética e a semântica; o segundo modo consiste na aproximação linear entre 

significante e significado numa contextualização social e psíquica que teve como principal 

expoente Ferdinand de Sausurre, linguista de origem suíça que viveu entre os anos de 1857 

e 1913. 

 

A semiótica tem como patrono científico Charles Sanders Pierce (E.U.A. 1839-1914), 

estudioso de origem norte-americana que desenvolveu sua carreira acadêmica na 

Universidade de Havard, entre metade do século XIX e início do século XX e apresentou 

uma nova modalidade teórica de compreensão das relações de significação, baseada em 

uma recorrente estruturação tríade dos conceitos. Os principais alicerces da teoria 

peirciniana são objeto, signo e interpretante, sendo que o último abre uma fundamental 

brecha para a atividade hermenêutica do Sujeito. 

Objeto 

 

 

 

                    

                                               Signo                                Interpretante  

 

Esta relação triangular e interligada dos principais elementos da semiótica foi chamada por 

Peirce de Semiose que é entendida como processo de produção de sentido circular em que 

um objeto se conecta a um signo e este gera um ou mais interpretantes que também podem 

ser considerados signos por serem externados também através de uma linguagem. Segundo 

Júlio Pinto, a semiose tem como objetivo chegar a uma verdade semiótica que seria uma 
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representação perfeita do objeto, uma causa final que finalizaria a trama relacional cíclica, 

porém esta ação é somente uma tendência da semiose e, assim, não pode ser alcançada
2
, 

como comenta Peirce: “Um signo é qualquer coisa que determine uma outra coisa (seu 

interpretante) se refira a um objeto ao qual ele mesmo se refere do mesmo modo, o 

interpretante se tornando um signo, e assim por diante, ad infinitum”.
3
 

 

O objeto é a referência de representação do signo e pode ser sentido, imaginado ou 

inimaginável, passando de coisa para objeto quando está no âmbito do conhecimento e que 

demanda uma maneira de abstração através de uma linguagem, verbal ou não-verbal, ou 

seja, um signo para a interiorização e exteriorização de sentimentos, ideias e para a 

convivência social. Pinto determina o conceito de Objeto em semiótica o relacionado com 

sua função gramatical: “Em outras palavras, a concepção semiótica do termo objeto não é 

de todo diferente do que se entende por objeto em gramática. Diz-se objeto (direto ou 

indireto) de um verbo assim como do objeto de um signo”.
4
 

 

O conceito de interpretante é a adição do Sujeito à dinâmica da semiose, efetivada na 

relação de sentido entre objeto e signo, como um conteúdo objetivo que está aberto à 

especulação incessante e a impossibilidade de delimitar uma única e definitiva significação. 

 

O signo é alguma forma de representação que se assemelha ao objeto em alguns aspectos 

que variam entre a identificação de uma exclusiva similaridade até um simulacro 

convencionado ou símbolo, sendo que o signo é por si só investido de significação e atinge 

o sujeito que, a partir desse ponto, pode gerar demais interpretantes e estes também são 

considerados signos. Segundo Peirce: 

 

Signo é algo que representa algo para alguém em algum aspecto ou 

capacidade. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um 

signo equivalente, ou talvez mais desenvolvido. A esse signo que ele cria 

dou o nome de interpretante do primeiro signo. O signo representa algo, 

seu objeto.
5
 

                                                 
2
 PINTO, Julio. 1, 2, 3 da semiótica. Belo Horizonte: UFMG, 1995, p. 49. 

3
 PEIRCE apud PINTO, 1995, p. 50. 

4
 PINTO, 1995, p. 38. 

5
 Idem 2.  
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Os signos são organizados em três categorias, de acordo com suas características de fruição 

pelo sujeito que pode ser desde a mais sensorial até a mais convencionada em que a 

primeira (da ordem da Primeiridade) é o ícone, a segunda (da ordem da Secundidade) é o 

índice e a terceira (da ordem da Terceiridade) é o símbolo. O ícone deve ser observado 

como uma fase mais sensitiva do signo, em que este possui semelhanças em relação ao 

objeto, porém possui uma abertura maior para interpretantes inesperados e até mesmo 

contraditórios, sendo uma vibração do fenômeno antes da apropriação deste pela 

consciência ou raciocínio com bases convencionais, num contexto presente e que possui 

como predicados a qualidade, o ser, a singularidade, o sentir e a possibilidade, sendo o 

signo nele mesmo, o objeto no próprio signo. De acordo Peirce, a matemática é constituída 

por uma linguagem icônica, pois tem como referente a própria abstração externada pelos 

ícones, a exibindo em si. Os estilos de produção artística e fruição apresentados pelo 

impressionismo, expressionismo e dadaísmo, por exemplo, podem ser vistos como icônicos 

ao expandir, gradativamente, as possibilidades de interpretantes para uma dada obra de arte, 

com a retirada do excesso de figuração, da ordem terciária . 

 

O índice está na ordem da secundidade e possui uma estreita ligação, até mesmo material 

com o objeto referente. Diferente do ícone, o índice necessita estar em uma relação diádica 

com o objeto, em causa e efeito, ação e reação. É comum usar as premissas do índice para 

falar em probabilidade e ligação. Como características na semiótica, o índice tem o conflito, 

o existir, o passado, a binariedade e o querer, sendo um sinsigno encontrado em 

diversificadas formas de expressão artística ou cultural, como a fotografia ou o cinema, e na 

ciência, como na medicina e na história, pois as primeiras mídias citadas têm como suporte 

técnico materiais e modos operantes intimamente ligados ao real na representação deste no 

produto final, enquanto que nas ciências a primeira trabalha com indícios de doenças, 

através dos sintomas e apresentações orgânicas do paciente e a segunda na interpretação de 

dados, documentos e materiais referentes ao passado. Como exemplos, é pertinente 

mencionar o Santo Sudário, as heranças arqueológicas e as evidências criminais como 

formas de índice que extrapolam a esfera artística.  
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O símbolo é o terceiro e último componente da triconomia sígnica da semiótica e tem como 

principal questão o maior fechamento das possibilidades de interpretantes porque trabalha 

justamente com ligações convencionadas, ou melhor, com códigos de linguagem 

estabelecidos culturalmente, conformando uma previsibilidade característica. Desta forma, 

o símbolo é uma categoria sígnica que trabalha com mediações, principalmente as culturais 

que colaboram numa demarcação legislada, realizada pela consciência, através de uma 

reflexão sobre as ligações entre o dado objeto e seu símbolo e é regida, assim, pelo 

entendimento, pelo significar, pelo futuro, já que ocorre após a experiência fenomenológica 

entre símbolo, objeto e sujeito, além de necessitar de um argumento convencionado para se 

legitimar. Pinto sintetiza o conceito de símbolo proposto por Peirce: “Ora, um signo cujo 

objeto é conhecido e cujo interpretante pode ser facilmente alcançado é aquele signo que 

representa uma lei, uma regularidade, um hábito, uma convenção, uma previsão ou 

conceitos parecidos”.
6
 

 

Em seu livro utilitário 1, 2, 3 da Semiótica, Júlio apresenta uma tabela que condensa as 

relações de triconomia que sustentam a teoria semiótica: 

 

------- PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO 

PRIMEIRO Qualissigno Ícone Rema 

SEGUNDO Sinsigno Índice Dicissigno 

TERCEIRO Legissigno Símbolo  Argumento  

---------- O signo nele mesmo Signo-objeto Signo-interpretante 

 

  Fonte: PINTO, Julio. 1, 2, 3 da semiótica. Belo Horizonte: UFMG, 1995, p. 59. 

 

2.1 IMAGENS: CONCEITOS E MÁQUINAS DE PRODUÇÃO 

 

A imagem é um conceito semiótico intimamente ligado ao ícone, pois também possui como 

propriedade a semelhança com o objeto referente, ou seja, possui uma relação mimética 

com sua referência, estando no lugar de tal objeto nas práticas sociais e culturais, como um 

filme, uma palavra. Pinto expõe essa postura teórica:  

                                                 
6
 PINTO, 1995, p. 54. 
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Em outras palavras, uma imagem mimetiza seu objeto e o propõe através 

de si mesma. Esse seria um simples processo referencial, isto é, o signo 

apontando para um referente que consiste na apresentação de algo como 

se fosse aquilo que é.
7
 

 

Além desse uso na mimese, a imagem também é considerada como objeto em si que pode 

até mesmo obscurecer o objeto referência, como possuidora de mais força sensorial do que 

o próprio real que lhe serve como base.  Outro fator que deve ser destacado é que a imagem 

não corresponde somente ao sentido visual, mas a todos os sentidos, como um ruído, uma 

música, um poema. 

 

É possível verificar desde a Pré-história a exploração das imagens para expressar emoções, 

valores e costumes de uma determinada época, de comunidades ou pessoas. Essas primeiras 

técnicas de produção e fixação da imagem são chamadas por Philippe Dubois como 

participantes da Era das máquinas de pré-visão ou ópticas, feitas a partir de referências 

reais e com forte valor indicial porque, além da sua ligação com uma realidade, sua 

materialidade está marcada pelo uso das mãos, direta ou indiretamente, do indivíduo, artista 

ou não. É uma forma de imagem visual com alta qualidade material que permanece até 

hoje, através da pintura, dos trabalhos manuais, entre outros. 

 

Uma segunda fase nas técnicas de desenvolvimento de imagens artificiais é a fotografia, 

que utiliza a luz e sua inscrição, através de um processo químico. A fotografia também 

participa do valor indicial no que diz respeito a sua forma de apreensão porque necessita do 

real para construir materialmente e simbolicamente um fragmento da experiência humana, 

em que prevalece uma tendência majoritária de uma estética realista, ou seja, que 

reapresente o real com uma fidelidade forjada tecnicamente. Segundo Susan Sontag, a 

fotografia funciona como um resgate do passado, uma quebra do espaço e do tempo, em 

que o homem possui mais uma via de atenuação do receio da morte e, logo, a busca pela 

imortalidade. 
8
 

 

                                                 
7
 PINTO, 1995, p. 26. 

8
 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
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A terceira prática de construção da imagem é o cinema e possui como bases a recepção 

através da projeção dos fotogramas montados racionalmente e que provocam a ilusão de 

continuidade para os espectadores, composto por uma sucessão de instantes que 

modificaram as formas de sinestesia, tanto no universo simbólico quanto nas experiências 

reais.
9
 O cinema apresenta-se ainda como uma técnica de fixação da imagem que mantém a 

materialidade, ao utilizar um real e a fixação da luz emitida por ele para criar suas imagens, 

bem próximo da fotografia convencional, com película. É relevante lembrar que tanto a 

fotografia quanto o cinema estão em um conflito técnico e de linguagem justamente com a 

tendência hegemônica da tecnologia digital para a captação de imagens, em que a luz 

captada é transformada em números, códigos, perdendo a materialidade característica da 

estética promovida pelo filme. 

 

A quarta máquina de produção de imagens e compartilhamento é a televisão que possui 

como base técnica o vídeo, muitas vezes denominado na esfera acadêmica e profissional 

como dispositivo
10

, em a imagem é formada pela junção alternada de pixels, linhas de 

pixels e quadros diferentes de acordo com a quantidade e a intensidade das cores primárias 

da síntese aditiva (RGB). Todas as cores são parte da luz branca e sua junção, obviamente, 

forma o branco; cada cor varia de acordo com sua posição no espectro de luz e sua 

intensidade e cor varia de acordo com qualidades como luminosidade e crominância, sendo 

que essas informações são codificadas eletronicamente em padrões, como Palm e NTSC, 

que são decodificados no aparelho receptor e transformam-se, novamente, em imagens 

gráficas.
11

 Com esse processo de codificação e decodificação por via eletrônica, a imagem 

perde sua materialidade, pois necessita de um aparato técnico (televisão, vídeocassete) para 

se apresentar. 

 

                                                 
9
 CHARNEY, Leo, SCHWARTZ, R. Vanessa (Org.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2001. 
10

 O padrão técnico de produção do audiovisual é muitas vezes chamado de dispositivo por sua vinculação 

com uma estética realística, que busca reapresentar o real para iludir o telespectador sobre a credibilidade e 

veracidade de seu produto e os conteúdos de seu discurso (MACHADO, Ida Lúcia; MARI, Hugo; MELLO, 

Renato. Análise do discurso. Belo Horizonte: FALE/UFMG, p. 258). 
11

 CONCEIÇÃO, Paula das Graças Teixeira da. Aspectos estéticos, técnicos e comerciais na produção 

teledramatúrgica brasileira. Belo Horizonte: Uni-BH, 2005 (Projeto de Iniciação Científica). 
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Philippe Dubois defende uma autonomia estética da produção videográfica em relação ao 

cinema ao enfatizar as diferenças entre esses dois formatos estéticos e técnicos da mídia 

audiovisual, como as possibilidades de modificação da imagem na pós-produção, com 

inserção de efeitos, sobreposição de planos, adição de caracteres, entre outros
12

; a televisão 

se distingui do cinema também na forma de fruição que, comumente, ocorre em contextos 

espaciais e de mediações baseadas no cotidiano em que o sujeito não se retira das suas 

atividades diárias para fruir com o objeto estético transmitido.  

 

A quinta forma de produção de imagens é a produzida pela informática, em que a 

concepção prevalece, pois o produtor pode até se inspirar no real, mas seus signos não 

possuem qualquer valor material, já que são concebidas a partir de códigos binários que 

combinados de forma racional determinam as imagens gráficas.  

 

3. HOJE É DIA DE MARIA – 1ª E 2ª JORNADAS: A MESCLA ENTRE UMA 

ESTRUTURA ESTÉTICA EXPERIMENTAL E UMA CONFORMAÇÃO 

ARTÍSTICA 

 

A microssérie Hoje é dia de Maria foi apresentada pela Rede Globo de Televisão no ano de 

2005 em duas temporadas, a primeira no mês de janeiro e a segunda no mês de outubro, 

após o programa principal da emissora, no horário das 22:00 horas. Baseada em um texto 

feito por Carlos Alberto Sofredini
13

 há mais de 10 anos, fundamentado também pelas obras 

de pesquisa do folclore popular desenvolvidas por Luis da Câmara Cascudo
14

, Hoje é dia 

de Maria foi adaptada em processo de coautoria pelo diretor de televisão e cinema Luiz 

Fernando de Carvalho
15

 e Luiz Alberto de Abreu
16

, compilando em si narrativas oriundas 

                                                 
12

 DUBOIS, Philippe. Máquinas de imagens e Por uma estética da imagem de vídeo. DUBOIS, Philippe. 

Cinema, vídeo, Godard. In:  São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 74-93. 
13

 Carlos Alberto Soffredini nasceu em Santos, no estado de São Paulo, no de 1939, falecendo em 2001. Era 

diretor e dramaturgo e trabalhava com grupos teatrais, utilizando como inspiração cênica a cultura popular 

nacional (In: www.itaucultural.orgbr). 
14

 Luiz da Câmara Cascudo é um pesquisador da cultura e do folclore brasileiro que nasceu e viveu no estado 

do Rio Grande do Norte entre os anos de 1898 e 1986, escrevendo livros importantes como fonte 

informacional, como o Dicionário do Folclore brasileiro (1952) (In: www.wikipedia.org.pt).  
15

 Luiz Fernando de Carvalho é diretor de ficção na televisão e cineasta, nascido no Rio de Janeiro em 1960 

que desenvolveu trabalhos em formatos de telenovelas, filmes e minisséries. Entre seus principais produtos 

estão as telenovelas o Rei do Gado (1996) e Renascer (1993), as minisséries Os Maias (2001) e Riacho Doce 

(1990) e o filme Lavoura Arcaica (2001) (In: www.wikipedia.org.pt).  



 12 

de diversas fontes culturais, especialmente as do interior do Brasil, mas todas com 

temáticas universais ou arquetípicas, como o da Cinderella, adequados ao conceito estético 

e discursivo proposto pela microssérie. 

 

Fábio Nakagawa no texto A televisão e os mecanismos semióticos de transcriação: uma 

análise da microssérie “Hoje é dia de Maria”
17

, apresentado no XXVII Congresso 

brasileiro de Ciências da Comunicação, no ano de 2005, enquadra a microssérie como um 

sincretismo de linguagens e experimentação que é chamado, segundo ele, por Ana Maria 

Balogh, como um espaço de fronteira na programação televisiva que abre espaço para 

novas práticas operantes ou a interseção delas, como Ana comenta: “(...) são frequentes os 

momentos em que a minissérie pode se tornar um espaço para testar os limites do televisual 

e enfrentar o desafio de inovar a linguagem ou de ultrapassar as próprias servidões da 

linguagem televisual.” 
18

 

 

Esse é o ponto de partida para designar a microssérie como um produto diferenciado das 

demais produções ficcionais televisivas, especialmente as telenovelas. A forma de captação 

das imagens não utilizou as câmeras comuns analógicas, mas um sistema digital de alta 

definição para o cinema, chamada Viper, da marca Thomson, que garante uma qualidade 

técnica cinco vezes maior que a forma de gravação convencional. As tomadas eram 

diretamente enviadas por fibra ótica para as ilhas de edição ou pós-produção. Com esse 

modo de produção, a microssérie passava por um processo imaterial (digital), mas com uma 

referência real, o estúdio e suas ações cênicas, e uma mudança de linguagem técnica para 

sua decodificação eletrônica pelos aparelhos de transmissão e recepção.  

 

A linguagem audiovisual, como a próprio termo exprime, é a mistura de duas imagens que 

envolvem dois sentidos: o áudio, audição e o vídeo, a visão. Assim, desde sua conformação 

técnica e estética, a televisão, e também o cinema, são linguagens a priori sincréticas. A 

microssérie Hoje é dia de Maria também misturou características de expressão cultural, 

                                                                                                                                                     
16

 Luiz Alberto de Abreu (1852) é um dramaturgo do estado de São Paulo que utiliza o processo colaborativo 

para construir suas obras cênicas (In: www.itaucultural.org.br).  
17

 NAGAKAWA, Fábio Sadao. A televisão e os mecanismos semióticos de transcriação: uma análise da 

microssérie Hoje é dia de Maria. Anais do XXVIII Congresso Brasileiro em Ciências da Comunicação, 2005. 
18

 BALOGH apud NAGAKAWA, 2005, p. 6.  
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como os contos populares, a música popular e folclórica, a plasticidade visual das artes 

manuais, o teatro e o cinema. 

 

A microssérie Hoje é dia de Maria utilizou uma narrativa bastante diferenciada, como já foi 

comentado, em comparação com as produções comuns na televisão brasileira. As 

telenovelas brasileiras exploram o simbólico da semiótica até a exaustão, pois os modos 

operantes buscam uma mimética convencionada do real que chega a confundir os 

telespectadores sobre o que é real e o que é a realidade ficcional (obscurece o real). 

Personagens e conflitos próximos dos encontrados no cotidiano, cenários que evocam 

espaços comuns da vida diária, tanto os que recebem os núcleos “ricos e pobres” da trama, 

as gravações em espaços “reais” ou externas, a linguagem oral coloquial, entre outros, 

facilitam a formação de interpretantes pelo sujeito/telespectador, numa fruição estética que 

pode ser considerada, em grande parte, como previsível. 

 

Hoje é dia de Maria, como o restante das produções ficcionais televisivas, explora o 

simbólico, mas de uma maneira diversa, passando por signos icônicos, como a personagem 

Nossa Senhora da Conceição. A linguagem oral não é a coloquial urbana das grandes 

metrópoles brasileiras, mas uma fala que mistura a prosódia do interior e do nordeste do 

Brasil que causou até dificuldades de entendimento pelo público no primeiro capítulo 

porque usou palavras de origens culturais diversificadas, emergidas em uma tonicidade 

diferente nas palavras extremamente forte. O espaço cênico da microssérie foi construído 

especialmente para a obra, dentro de um ciclorama que conformava todos platôs em um 

espaço de 360º graus e cenários produzidos artesanalmente em formato de painéis pintados 

e elementos cênicos naturais, como plantas, água e terra. O figurino também foi concebido 

exclusivamente para o uso na trama, feito de forma artesanal que se serviu da reciclagem ou 

customização para externar características interiores das personagens que remetiam aos 

arquétipos, ou seja, personagens que não estavam presos a um tempo histórico, mas que 

representavam essências e qualidades humanas. A microssérie também teve como diferença 
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o pouco emprego de técnicas digitais na pós-produção, como efeitos especiais, mais o uso 

do stop-motion e da sobreposição de planos.  
19

 

  

Essas diferenças em relação ao padrão de produção televisiva são colocadas por alguns 

críticos como os motivos para considerar a microssérie Hoje é dia de Maria um produto da 

chamada televisão de arte. Outro fator importante é a inclusão de um diretor reconhecido 

como competente que tem uma origem profissional cinematográfica e que gera novas 

práticas de produção também nas telenovelas. 

 

Roger Odin, no texto Arte e estética no campo do cinema e da televisão: elementos para 

uma abordagem semio-pragmática, presente no livro Revista da Comunicação Midiática, 

faz algumas ressalvas sobre o que é experiência estética e o que é classificação artística. 

Odin propõe que qualquer produto televisivo, ao possuir conteúdos simbólicos intrínsecos, 

pode ser fruído pelo Sujeito, pois seu caráter estético está no relacionamento, sensorial e 

racional, entre Sujeito e signo, sem a pré-condição de um reconhecimento artístico, como 

explica abaixo: 

(...) sublinhamos que os valores a alcançar não são a mensagem da obra 

(não são os valores veiculados pela história contada, nem os valores do 

discurso mantido): os valores estéticos se constrõem no encontro do 

sujeito com o objeto, na exploração que esse Sujeito efetua, em relação 

com as emoções provadas e o trabalho cognitivo que elas suscitam.
20

 

 

Ainda segundo Odin, o modo artístico pressupõe uma participação de seu produtor em 

algum movimento estilístico ou uma autoridade artística do enunciador: 

Mais exatamente, o modo artístico caracteriza-se pela colocação em ação 

de um processo preestabelecido, obrigatório, assim como de processos 

facultativos. O processo obrigatório é a construção do enunciador real da 

produção como pertencendo à instituição Arte. 

 

Na perspectiva proposta aqui, é o estatuto do enunciador que determina 

ou não a entrada no espaço arte – um enunciador que pode, ademais, 

                                                 
19

 CONCEIÇÃO, Paula das Graças Teixeira da. As características de construção de narrativa que tornaram a 

microssérie “Hoje é dia de Maria – 1ª jornada” um produto inovador da TV brasileira. Belo Horizonte: Uni-

BH, 2006 (Monografia), p. 60-100. 
20

 ODIN, Roger. Arte e estética no campo do cinema e da televisão: elementos para uma abordagem semio-

pragmática. In: FERREIRA, Ricardo Alexino; GUIMARÃES, Luciano (Org.). Revista Comunicação 

Midiática. Bauru: Unesp, 2005, p. 20. 
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revestir-se de faces diversas: um indivíduo (Duchamp), um grupo (os 

impressionistas), uma forma (a literatura), e mesmo, como veremos mais 

adiante, uma mídia (o cinema).
21

 

 

Assim, baseado nas afirmações acima de Odin, é pertinente dizer que, mesmo sem as 

inovações ou explorações estéticas do vídeo feitas por Carvalho, a microssérie possui todos 

os predicados para a fruição do Sujeito, como uma forma de experiência mediada
22

 ou a 

simples experimentação sensitiva, através das imagens e dos sons, pois é composta por 

elementos sígnicos, como qualquer outro programa televisivo. 

 

Sobre o seu valor artístico, apontado por profissionais de diversos setores e acadêmicos, é 

coerente afirmar porque, além de um cuidado maior no tratamento das imagens, a busca por 

inovações, uma narrativa não linear, fragmentada e arquetípica, etc, seu autor principal, 

diretor e coautor literário, é reconhecido como promotor de trabalhos artísticos no 

audiovisual. Logo, a junção das características da microssérie e o renome do diretor 

Carvalho tornaram a microssérie como não somente um produto de entretenimento de 

maior qualidade, mas uma obra artística. Outros fatores determinantes também são: a 

iniciativa da Rede Globo de marcar a microssérie como programa de cunho artístico, com a 

venda de artefatos em outras mídias, como livro e box de DVD’s e a criação de um projeto 

artístico, vinculado a demais instituições, para a produção e promoção de textos brasileiros, 

em especiais a serem exibidos gradativamente na Rede Globo, denominado Projeto 

Quadrante.
23

 

                                                 
21

 ODIN, 2005, p. 20-21. 
22

 Segundo Thompson, as experiências mediadas são as relações de significado subjetivo e coletivo que o 

indivíduo estabelece com os produtos midiáticos para a constituição da sua identidade ou self, de diferentes 

formas e efeitos, e que funcionam ainda como um canal a mais de experimentação sem as limitações 

espaciais/temporais da experiência vivida ou cotidiana, trazendo para a vida diária do individuo situações que 

não estão presentes e/ou próximas de sua realidade, mas que têm o potencial de influência em sua biografia 

(THOMPSON, John B. Mídia e Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1999, 181-203). 
23

 O Projeto Quadrante, lançado em 2007, é uma idealização de programas proposta pelo diretor Luiz 

Fernando de Carvalho para promover a cultura nacional. Em suas palavras, o projeto é: “Quadrante é um 

projeto que trago há mais de 20 anos comigo. Trata-se de uma tentativa de um modelo de comunicação, mas 

também de educação, onde a ética e a estética andam juntas. Estou propondo, através da transposição de 

textos literários, uma pequena reflexão sobre o nosso país. Continuo sonhando, continuo acreditando que se 

faz necessário aos verdadeiros artistas e aos especialistas que trabalham no meio audiovisual pensarem em 

uma nova missão para ele. Essa nova missão estaria, no meu modo de sentir, diretamente ligada à educação. 

Todo o meu esforço será, em primeira instância, o de propor uma ética artística verdadeira para o meio. 

Prefiro continuar acreditando nesta espécie de contradição entre o eletrodoméstico e a cultura, o emissor e o 

avanço dos seus conteúdos necessários. Melhor dizendo: educação pelos sentidos. Esta é a televisão que 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na interface das teorias semióticas e das máquinas de imagens, complementadas 

pelo conceito central da estética (a fruição) e a qualidade artística emprestada a certos tipos 

de criações culturais, é razoável afirmar que as produções televisivas são compostas por 

signos das diferentes categorias e que estes estão alinhados a proposta estética de cada tipo 

de programa que podem ainda receber uma conotação artística, dependendo dos modos de 

concepção e o reconhecimento de seus enunciadores, como ocorreu com a microssérie Hoje 

é dia de Maria. 

 

É interessante salientar também que todos os produtos ficcionais televisivos possuem valor 

estético, pois têm seu conteúdo abstrato expressado por formas sígnicas que permitem a 

objetivação dos aspectos subjetivos do enunciador para que ocorram trocas de experiências. 

 

Outro ponto é perceber a possibilidade de atribuição artística para determinadas obras 

televisivas, demonstrando que é possível a reserva de um espaço de programação para as 

experimentações, como também o reconhecimento das esferas profissionais e acadêmicas a 

iniciativas como esta. 

 

Assim, além das reflexões teóricas apresentadas, este trabalho contribui para a diminuição 

do preconceito frente às produções Teledramatúrgicas, confirmando o espaço aberto que há 

para novas propostas de análise e de produção televisiva que conseguem equilibrar as 

pretensões comerciais com os anseios estéticos e artísticos. 
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6.1 Anexo I 

 

Fonte: Site da microssérie Hoje é dia de Maria  

6.2  Anexo II 

 

Fonte: Site da microssérie Hoje é dia de Maria  

 

6.3 Anexo III 

 

Fonte: Site da microssérie Hoje é dia de Maria  

 


