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Se oriente, rapaz 

Pela constelação do Cruzeiro do Sul 

Se oriente, rapaz 

Pela constatação de que a aranha vive do que tece 

Vê se não esquece 

Pela simples razão de que tudo merece 

Consideração 

 

Considere, rapaz 

A possibilidade de ir pro Japão 

Num cargueiro do Lloyd lavando o porão 

Pela curiosidade de ver 

Onde o Sol se esconde 

Vê se compreende 

Pela simples razão de que tudo depende 

De determinação 

 

Determine, rapaz 

Onde vai ser seu curso de pós-graduação 

Se oriente, rapaz 

Pela rotação da Terra em torno do Sol 

Sorridente, rapaz 

Pela continuidade do sonho de Adão. 

 

(Gilberto Passos Gil Moreira)
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RESUMO 

 

O propósito principal deste trabalho é investigar o gênero textual 

chamada de programação de televisão, que apesar de sua importância e 

presença constante na mídia, ainda não foi sistematicamente estudado 

pela academia. Como corpus da pesquisa, foram escolhidas chamadas 

de programação de três novelas da Rede Globo exibidas no horário das 

21 horas – “Laços de Família”, “Porto dos Milagres” e “O Clone”. A Globo 

é a maior produtora de novelas do mundo e são elas, as novelas, o 

produto televisivo que apresenta o maior número de categorias de 

chamadas de programação, o que se mostrou ideal para a investigação 

de tal gênero. A fim de caracterizar a chamada de programação como 

gênero, estudamos suas características básicas, o que inclui a análise 

das rotinas sociais que estão por trás da chamada e sua interação com 

outros campos discursivos bem como suas peculiaridades lingüísticas. 

Ao final, buscamos mostrar como, mesmo constituindo uma unidade 

maior reconhecida sob a denominação chamada de programação, este 

gênero se subdivide em categorias distintas à medida que atende a 

objetivos específicos da produção televisiva autopromocional. As 

diversas categorias de chamadas contidas no trabalho são investigadas 

através de teorias dos gêneros do discurso, com destaque para os 

estudos de Bakhtin (1997 [1979]), Bronckart (1999), Maingueneau 

(2002) e Marcuschi (2003). Todos eles apresentam os gêneros não 

como produtos lingüísticos, mas como fenômenos discursivos presentes 

na sociedade – resultado de práticas sociais – que estabilizam e 

ordenam as interações entre os atores sociais e contribuem para um 

maior e melhor entendimento dos discursos. 

 

Palavras-chave: Chamada de Programação; Gêneros Textuais;   

Televisão; Novela; Lingüística. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is to examine a textual genre 

called TV programme announcement spot.  Despite being an important 

device within media, it has not been studied by scholars in a systematic 

way.  Announcement spots of three soap operas by Globo TV – Laços de 

Família (“Family Bonds”), Porto dos Milagres (“Miracles Port”) and O 

Clone (“The Clone”), all of them broadcast at 21:00 – were chosen as a 

corpus.  Globo TV is the greatest producer of soap operas in the world 

and soap operas certainly are the programmes to which the most varied 

categories of programme announcement spots are dedicated.  Those 

two factors establish them as the ideal object to this research.  In order 

to characterise TV programme announcement spot as a genre, we 

studied its basic remarks.  Social routines within the announcement 

spots were analysed, as well as other discourse fields and its linguistic 

singularities.  At the end of our work, we managed to show that TV 

programme announcement spot is, actually, a recognisable large unit.  

However, it could be subdivided into different categories, as they attend 

to specific purposes of television self-promotional production.  We 

contemplated different kinds of announcement spots using discourse 

genres theorists – especially Bakhtin (1997 [1979]), Bronckart (1999), 

Maingueneau (2002) and Marcuschi (2003) – as a support.  Those 

authors believe that discourse genres are a phenomenon which one can 

find in society (as a result of a social praxis) and that genres establish 

and organise interactions among social actors, causing a better 

apprehension of discourse.  Because of that, theorists do not endorse 

genres as a linguistic product. 

 

Keywords: TV programme announcement spot, textual genres, 

television, soap opera, linguistics. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 

 

Do ano de 1998, quando iniciei minha carreira profissional em 

emissoras de televisão, até 2002, atuei como assistente de promoções 

no Departamento de Programação da Rede Globo Nordeste, única filial 

desta rede de emissoras na referida região. Dentre minhas inúmeras 

responsabilidades diretas estava a produção das chamadas de 

programação da Globo de Recife e de outras afiliadas nordestinas. 

  

A chamada de programação (doravante também denominada 

apenas chamada) é, em linhas gerais, o produto publicitário 

audiovisual, exibido nos intervalos dos programas televisivos              

e que tem o objetivo de apresentar e promover perante o 

telespectador, de forma extremamente sedutora e persuasiva, todos 

os demais programas da emissora, divulgando, geralmente: nome, 

conteúdo, dia, horário e marca do programa a ser exibido, além da 

marca e do slogan da própria emissora. 

 

Chamadas existem em todas as redes de televisão, para 

divulgar qualquer tipo de programa, tendo assim uma enorme 

importância funcional e estratégica. Trata-se de um gênero audiovisual 

com características próprias, mas que, diferentemente de outros 

gêneros, como a telenovela, o programa de auditório e o telejornal, 

ainda não despertou o interesse de pesquisadores e realizadores, a 

ponto de servir como objeto de reflexão e análise acadêmica.1 

 

Apesar da grande importância deste produto, a maior parte do 

trabalho de produção das chamadas se dá de maneira intuitiva e 

mecânica, através de observações dos profissionais envolvidos a 

respeito de sua atividade. Essas observações terminam constituindo 

                                                 
1 Recentemente, durante o período desta pesquisa, foi lançado o livro “Gêneros e Formatos na 

Televisão Brasileira” (SOUZA. J. C. A. de. 2004. Summus) mas que não incluiu análise de chamadas 
de programação, citando apenas, como gênero mais próximo, a chamada de patrocínio. 
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um saber não sistematizado. Ao me dar conta desta falta, resolvi 

voltar a minha atenção para o seu estudo, mais especificamente para a 

investigação das chamadas de programação da Rede Globo de 

Televisão. Esta rede de emissoras que é a líder de audiência no Brasil e 

há várias décadas criou um padrão de enorme sucesso de promoção 

dos seus programas, que se mantém até hoje.  

 

IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  CCHHAAMMAADDAA  

 

Vários fatores me levaram a estudar o gênero chamada, entre 

eles a constatação do alto investimento da Globo em recursos 

humanos e materiais para a produção das suas chamadas. No ano de 

2002, a Divisão de Promoções e a Divisão de Mídia de Chamadas 

tinham, juntas, cerca de 50 profissionais2, o correspondente ao 

tamanho de muitas emissoras afiliadas da Globo pelo Brasil. Além 

disso, os equipamentos de gravação e edição de chamadas são os mais 

modernos do mundo, alguns produzidos sob encomenda para a Rede Globo.  

 

Mais um dado importante que me despertou para o estudo deste 

objeto foi o intercâmbio que estabeleci, enquanto trabalhava na Globo, 

com os profissionais da Divisão de Promoções (setor responsável 

especificamente pela produção das chamadas) da matriz, no Rio de 

Janeiro. Após longas conversas telefônicas, viagens para acompanhar 

trabalhos específicos, observação atenta às rotinas de produção de 

chamadas e muitas trocas  de  e-mails,  fiquei  definitivamente  

convencido  de  que  seria válido, sob os pontos de vista profissional e 

acadêmico, desenvolver um trabalho de pesquisa e análise sobre a 

chamada de programação. 

 

                                                 
2  Números informados pelas Divisões de Promoções e de Mídia da Rede Globo do Rio de Janeiro. 
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Outro dado que mostra a importância do gênero chamada na 

Globo, é o fato de existir, além da Divisão de Promoções, que produz 

as chamadas, uma Divisão de Mídia de Chamadas, que pesquisa todos 

os números e estratos da audiência, definindo quais os espaços para 

melhor inserção de cada chamada ao longo da programação. Por 

exemplo: geralmente, as chamadas são exibidas abrindo e fechando os 

intervalos comerciais dos programas e isso não é aleatório, como veremos. 

 

O estudo acadêmico das chamadas de programação da Rede 

Globo de Televisão também pode ajudar na compreensão dos índices 

de audiência dessa emissora, já que é, principalmente, através das 

chamadas que o telespectador toma conhecimento da programação e 

dos programas que serão exibidos. Portanto, apesar de não ser foco 

dessa investigação, assumimos neste trabalho a hipótese de que a 

chamada tem grande influência nos números da audiência. 

 

Mais um forte elemento de destaque do estudo é o ineditismo do 

tema, nos âmbitos acadêmico e profissional, tornando a investigação 

um referencial bibliográfico novo sobre chamadas de programação. 

 

HHIIPPÓÓTTEESSEESS  EE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

Intitulada “O gênero chamada de programação – Uma 

investigação sobre as chamadas de novelas da Rede Globo” esta 

pesquisa classifica-se como aplicada – pois visa gerar significativos 

conhecimentos para aplicação prática em televisão – e segue o 

procedimento técnico de estudo de casos para a análise. 

 

Buscamos, então, confirmar as seguintes hipóteses: 

 

- é possível afirmar que as chamadas seguem regras básicas e 

padronizadas no que se refere ao seu funcionamento 

discursivo, constituindo-se, assim, gêneros do discurso; 
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- mesmo quando variam em formato e conteúdo, saindo do 

padrão habitual da rotina de produção e de exibição – a 

exemplo de quando se valem com mais intensidade de 

recursos polifônicos como a intertextualidade inter-gêneros e a 

interdiscursividade3 – as chamadas preservam certos aspectos 

que nos permitem continuar caracterizando-as como gênero 

chamada de programação; 

 

Para coleta de dados utilizei meu arquivo pessoal de fitas de 

vídeo gravadas com diversas chamadas e solicitei a Rede Globo cópia 

de outras chamadas que me pareceram importantes. De posse deste 

material, realizei observações sistemáticas sobre o objeto e fiz 

entrevistas por e-mail com alguns dos principais profissionais 

envolvidos na produção e veiculação das chamadas na matriz da Rede 

Globo, no Rio de Janeiro. Também, através dos contatos com estes profissionais, 

tive acesso a inúmeros textos de roteiro das chamadas (ver Anexos).   

 

Dentro da grande diversidade de programas promovidos pela 

Globo (telenovelas, humorísticos, jornalísticos, esportivos, infantis, 

etc.), escolhi as chamadas referentes ao programa “novela das oito”4, 

inicialmente, por ser o programa que apresenta os maiores          

índices de audiência da TV brasileira, estando constantemente 

presente  no imaginário  do  telespectador,  e  especialmente,  por  ser   

um tipo de programa que mantém uma linha de promoção completa 

(com os vários tipos de chamadas, desde teasers5 de pré-estréia até 

                                                 
3 Os conceitos lingüístico-discursivos de ‘intertextualidade inter-gêneros’ e ‘interdiscursividade’  são 

apresentados mais adiante no Capítulo 2, p. 39. 

4 Popularmente conhecida como “novela das oito” – era veiculada a partir das 20h30 – atualmente a 
novela 3, como é denominada no jargão interno do Depto. de Programação da Rede Globo, é 
exibida, praticamente, a partir das 21 horas. Apesar disso, a emissora resolveu continuar 
explorando em suas chamadas a expressão popular. Dessa forma, trabalharemos indistintamente 
com as duas expressões, salvo exceção de ordem analítica devidamente ressaltada. 

5 Tipos de chamadas que têm a finalidade de criar no telespectador curiosidade e interesse, sem 
necessariamente revelar ou informar do que se trata e qual é o programa que está sendo 
anunciado, causando grande expectativa na audiência. Todos os detalhes sobre categorias das 
chamadas encontram-se no capítulo 2. 
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as de manutenção diária e últimos capítulos), o que se mostra um 

modelo perfeito para o estudo proposto.  

 

A relevância da novela das oito na grade de programação da 

Globo também se faz notar em outros estudos acadêmicos, como 

atesta a passagem abaixo:  

 

A novela das oito é a que tem o maior público no mosaico rígido da 

Globo, conseqüentemente é a que tem maior destaque na imprensa. 

A novela das oito reúne a família brasileira, ainda, e constitui um 

simulacro precário de espaço público. (BALOGH, 2002:45) 

 

De fato, a exposição das novelas na imprensa em geral é enorme. 

Há revistas especializadas em telenovelas e praticamente todos os 

grandes jornais do Brasil publicam diariamente os resumos dos episódios 

do dia. Este fato foi observado inclusive por críticos estrangeiros: 

 

Como um determinado Brasil encara a novela: poderia ser 

escrita uma história sobre esse incrível volume de matérias 

jornalísticas. A quantidade de artigos publicados sobre a 

programação não encontra paralelo nas redações francesas.  

(MATTELART, A. e M. 1989:113) 

 

Mas, apesar desta exposição multimidiática, “ainda é a própria 

televisão a melhor anunciante de si mesma, num processo quase 

esquizofrênico de auto-remissão” (BALOGH, 2002:45), tendo como o  

principal produto desta autopromoção a chamada de programação.   

 

Esta pesquisa investiga as chamadas das novelas “Laços de 

Família”, “Porto dos Milagres” e “O Clone”. De início, foram coletados 

mais de uma centena de scripts6 de chamadas e mais de 50 cópias em 

vídeo de alguma delas, sendo escolhidas 6 (seis) de cada novela para 

compor o que estou chamando de corpus restrito da pesquisa, o que 
                                                 
6  São os textos com as “falas” do locutor, trechos de áudio e vídeo e outras informações relevantes 

para a produção das chamadas.  
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perfaz um total de 18 (dezoito) chamadas, sob as quais realizei uma 

análise detalhada. 

 

O contexto sócio-histórico que emoldura o momento de exibição 

de cada novela também contribuiu para despertar o meu interesse nas 

tramas em questão. Em “O Clone”, a questão da clonagem e os 

constantes conflitos político-religiosos dos povos do Oriente Médio 

configuram-se em elementos contextuais importantes7; a trama de 

Porto dos Milagres faz fortes referências a períodos de eleições no 

Brasil, referências estas que, inclusive, são notadas nas chamadas; e 

em ”Laços de Família”, as campanhas de responsabilidade social, como 

as de doação de órgãos, ganharam proeminência e tiveram grande 

repercussão social no período da exibição da novela. (ver Descrição 

Sumária das Novelas Referidas no Corpus, p. 19-22). 

 

Como aparato teórico utilizei, fundamentalmente, os estudos 

sobre Gêneros Textuais e alguns conceitos da Análise do Discurso, 

mais especificamente os de dialogismo, polifonia, interdiscursividade e 

intertextualidade. Para tanto, tomei como referência, entre outros, os 

escritos de Mikhail Bakthin (1997 [1979]), Jean-Paul Bronckart (1999), 

Dominique Maingueneau (2002) e Luiz Antonio Marcuschi (2003a).   

 

                                                 
7 A novela O Clone foi lançada logo depois do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, nos EUA. 
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DDIIVVIISSÃÃOO  DDOOSS  CCAAPPÍÍTTUULLOOSS  

 

A pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro – Os 

Gêneros do Discurso: definições e particularidades – trata dos gêneros 

e suas principais características, fundamentais para o desenvolvimento 

de todo o trabalho, pois como o principal interesse desta pesquisa é 

apresentar o gênero textual chamada de programação, os componentes 

deste capítulo representam importantes referenciais teóricos. 

 

No segundo capítulo – O gênero chamada de programação – 

caracterizamos o objeto do estudo em detalhes, apresentamos as 

inúmeras categorias e características básicas das chamadas da Rede 

Globo, os processos de criação, as estratégias de veiculação e todos os 

demais aspectos do produto relevantes à pesquisa. 

 

O recorte da pesquisa fica bem definido no terceiro capítulo -  

Estudo de caso: as chamadas de programação de três novelas da Rede 

Globo. Como o próprio subtítulo deixa claro, nesta parte me 

detenho na descrição e análise das chamadas de três 

novelas do horário das oito. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  SSUUMMÁÁRRIIAA  DDAASS  NNOOVVEELLAASS  RREEFFEERRIIDDAASS  NNOO  CCOORRPPUUSS  

 

Para situar as chamadas das novelas  “Laços de Família”, “Porto 

dos Milagres” e “O Clone” no contexto sócio-histórico-cultural do 

momento de exibição de cada trama, achamos pertinente apresentar, 

antes de tudo, as sinopses das referidas novelas. As informações a 

seguir foram retiradas do “Dicionário da TV Globo. Vol. 1”. (2003) 

 

Novela: LAÇOS DE FAMÍLIA 

Autor: Manoel Carlos 

Período: de 05/06/2000 a 02/02/2001 – 209 capítulos 

Média de audiência do primeiro capítulo: 44 pontos 8 

Média de audiência do último capítulo: 60 pontos 

 

Tendo como principal cenário o bairro carioca do Leblon, a trama é 

desenvolvida a partir de situações cotidianas e domésticas, apontando para a 

complexidade das relações amorosas e familiares, sobretudo entre pais e filhos. 

Helena (Vera Fischer) se apaixona por Edu (Reynaldo Gianechinni), rapaz 20 

anos mais novo que ela e recém-formado em medicina. Com o tempo, Helena 

percebe o envolvimento entre Edu e Camila (Carolina Dieckmann) e decide 

terminar o namoro com o rapaz, deixando o caminho livre para a filha. Os dois 

jovens se apaixonam e Camila engravida. Já casada com Edu, ela descobre que está com 

leucemia. 

A doença de Camila revela o conflito vivido por Helena, que escondeu da filha 

a verdadeira identidade do pai, Pedro (José Mayer). Helena se vê obrigada a 

contar a verdade quando Camila precisa ser submetida a um transplante de 

medula, que a princípio deveria ser doada pelo irmão Fred (Luigi Baricelli). Mas 

como eles não são filhos do mesmo pai, Fred não pode ser o doador. O ápice da 

trama acontece quando Helena decide engravidar para gerar um doador de 

medula para a filha. 

A idéia central de Laços de Família é o sacrifício da mãe pela filha. Helena se 

sacrifica duas vezes por Camila. Primeiro, ao se afastar de Edu. Depois, quando 

se apaixona por Miguel (Tony Ramos) e abre mão do amor para ter um filho com 

Pedro e salvar a vida da filha. 

Muitas são as tramas paralelas que pontuam Laços de Família. Algumas 

assumem tamanha importância que deslocam o eixo da novela por diversos 

capítulos, como é o caso da personagem Capitu (Giovanna Antonelli), uma 

universitária que se prostitui para sustentar os pais e o filho. 

Por tratar de questões delicadas e abordar temas relacionados aos valores 

familiares, a novela sofreu grande resistência por parte da Igreja, do Juizado de 

Menores e do Ministério da Justiça. A produção foi impedida pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de usar como locação qualquer uma de 

                                                 
8 Os números de audiência foram registrados na região da Grande São Paulo pelo IBOPE. 
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suas paróquias para gravar o casamento de Edu e Camila. Além disso, o juiz Siro 

Darlan, da 1ª Vara da Infância e Juventude, determinou que a novela se 

adequasse ao horário e à faixa etária. Com isso, Laços de Família passou a ser 

exibida a partir das 21h e teve seu elenco menor de 18 anos temporariamente 

afastado das gravações, sob a alegação de que havia cenas com “conotação 

sexual e de violência” e que as crianças eram “submetidas a longas jornadas de 

gravações”. A Rede Globo recorreu da decisão, e o elenco voltou às cenas sob 

determinações e critérios da Justiça. 

As imagens em que Camila tinha a cabeça raspada em conseqüência do 

tratamento da leucemia foram usadas posteriormente numa campanha da 

emissora sobre doação de medula. Manoel Carlos atendeu ao pedido da então 

primeira-dama Ruth Cardoso e incluiu na novela cenas que ajudaram na 

campanha de Solidariedade e Cidadania. Além disso, o personagem Miguel dava 

destaque à literatura, alertando para a importância da leitura e divulgando livros 

novos e antigos. Outro tema presente em Laços de Família foi a impotência 

sexual masculina. O drama do personagem Viriato (Zé Victor Castiel) permitiu o 

esclarecimento de dúvidas e preconceitos sobre a questão. 

A emissora venceu o Global Leardership Award, o mais importante prêmio de 

responsabilidade social do mundo, com as inserções de campanhas sociais 

realizadas durante a programação de 2000, com ênfase no chamado “efeito 

Camila” – o brusco aumento no número de doadores de sangue, órgãos e 

sobretudo de medula óssea, em função do drama vivido pela personagem de 

Carolina Dieckmann. O Instituto Nacional do Câncer, que registrava dez novos 

cadastramentos por mês, passou a receber 149 nas semanas que se seguiram ao 

término da novela. 

 

Novela: PORTO DOS MILAGRES 

Autores: Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares 

Período: de 05/02/2001 a 28/09/2001 – 203 capítulos 

Média de audiência do primeiro capítulo: 47 pontos 

Média de audiência do último capítulo: 60 pontos 

 

Porto dos Milagres conta a história de Félix (Antônio Fagundes) e Adma 

(Cássia Kiss), dois golpistas que viviam fugidos na Espanha, porque Félix 

vendera ilegalmente a parte de seu irmão gêmeo Bartolomeu (também 

Fagundes) nas terras herdadas do pai. Quando Adma e Felix retornam ao Brasil 

descobrem que Bartolomeu se tornara o homem mais poderoso de Porto dos 

Milagres. Adma envenena Bartolomeu e Félix assume o lugar do irmão. Porto dos 

Milagres é uma cidade fictícia do Recôncavo Baiano dividida em duas áreas: a 

parte alta, onde reside a burguesia porto-milagrense e as famílias tradicionais, e 

a parte baixa, constituída pelo cais do porto. A novela narra as relações entre as 

pessoas da cidade alta e da cidade baixa. 

No núcleo principal da trama, Adma e Félix ignoram a existência de Guma 

(Marcos Palmeira), filho de Bartolomeu com a prostituta Arlete (Letícia 

Sabatella). A moça procura Félix para lhe apresentar o herdeiro de Bartolomeu. 

Mais uma vez, para que os planos do marido não sejam atrapalhados, Adma 

manda o capataz Eriberto (José de Abreu) matar Arlete e o filho. O homem leva 
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os dois para o alto-mar. Percebendo que vai morrer, Arlete atira-se à água, 

tendo o cuidado de deixar o bebê dentro de um cesto. Uma onda forte impede 

que Eriberto mate a criança. 

O cestinho do neném é protegido por Iemanjá e mais tarde encontrado pelo 

casal de pescadores Eulália (Cristiana Oliveira) e Frederico (Maurício Mattar). O 

casal acabara de perder um filho e acredita que Iemanjá trouxera para eles outra criança. 

Na segunda fase da novela, Guma é um pescador que mora na cidade baixa e 

se apaixona por Lívia (Flávia Alessandra), sobrinha de Augusta Eugênia (Arlete 

Salles), a mulher mais importante da sociedade local. 

Outras tramas também permeiam a novela como a história de Rosa Palmeirão 

(Luiza Tomé), dona do principal bordel da cidade e que está disposta, depois de 

20 anos presa por um assassinato motivado por vingança familiar,  a encontrar 

Guma, o filho da sua irmã Arlete.  

No decorrer da novela, o deputado Pitágoras, personagem que Ary Fontoura 

desempenhara em “A Indomada”, vem a Porto dos Milagres. Pitágoras agradou 

tanto ao público que permaneceu na trama (exemplo de intertextualidade e 

interdiscursividade9). O fato ocorre durante o período eleitoral na cidade, que 

conta com a disputa entre Guma e Félix para o cargo de prefeito. 

Porto dos Milagres sofreu críticas por parte dos movimentos negros da Bahia 

e de outros estados, pelo número reduzido de atores negros no elenco de uma 

novela ambientada na Bahia, estado com alto índice de população negra. 

 

Novela: O CLONE 

Autora: Glória Perez 

Período: de 01/10/2001 a 14/06/2002 – 221 capítulos 

Média de audiência do primeiro capítulo: 47 pontos 

Média de audiência do último capítulo: 61 pontos 

 

Ambientada no Marrocos e na cidade do Rio de Janeiro, tendo como fio 

condutor o romance entre Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli), a 

novela aborda temas polêmicos como clonagem humana e dependência química, 

além de retratar costumes da cultura muçulmana. 

A história tem início na década de 1980, quando Lucas, acompanhado do irmão 

gêmeo Diogo (também Benício), do pai Leônidas (Reginaldo Faria), da namorada 

do pai Yvete (Vera Fischer), e do cientista Albieri (Juca de Oliveira), faz uma 

viagem ao Marrocos. Lá ele conhece Jade, filha de muçulmanos, nascida e criada 

no Brasil, que fora viver com a família após a morte da mãe Sálua (Walderez de 

Barros). Os dois jovens se apaixonam, mas os costumes muçulmanos impõem 

uma séria de obstáculos à união. 

Diogo não aceita a relação do pai com Yvete e decide voltar ao Brasil. No Rio de 

Janeiro, sofre um acidente de helicóptero e morre, o que desperta em Albieri a 

vontade de realizar um antigo sonho: a clonagem humana. A partir das células de 

Lucas, o cientista faz o primeiro clone humano, sem que ninguém tome 

conhecimento de sua experiência. O embrião é inserido em Deusa (Adriana Lessa), 

que acredita estar fazendo uma inseminação artificial. Lucas passa a cuidar das 

                                                 
9 Grifo nosso. 
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empresas do pai e cerca de 20 anos depois Jade e Lucas voltam a se encontrar no 

Rio de Janeiro. Jade está casada com Said (Dalton Vigh) e teve Kadija (Carla 

Dias), enquanto Lucas, casado com Maysa (Daniela Escobar) se tornara pai de Mel 

(Débora Falabella). 

Numa trama paralela o clone Léo (mais uma vez Benício) vive uma crise 

existencial, tentando descobrir o seu lugar no mundo. Há uma disputa judicial 

entre Deusa – que servira como mãe de aluguel sem saber – e Leônidas – pai 

biológico – pela filiação de Léo. Para dar o veredicto final, a autora recorreu à juíza 

Ana Maria Scarpezini. No final, antes de sumir nas dunas do deserto do Saara, ao 

lado de Albieri, Léo foi considerado pela Justiça filho de Leônidas e Deusa. 

Os médicos Dr. Molina (Mário Lago) e miss Brown (Beatriz Segall), personagens 

da novela Barriga de Aluguel (1990) (exemplo de intertextualidade e 

interdiscursividade, destacado no estudo), fizeram uma participação especial numa 

discussão ética e científica sobre a clonagem humana.  

Com os personagens Mel, Nando (Thiago Fragoso) e Lobato (Osmar Prado), a 

novela discutiu a questão da dependência química. Gloria Perez, utilizando 

depoimentos reais, de usuários de drogas, desencadeou uma campanha contra as 

drogas que rendeu alguns prêmios à emissora. Pessoas famosas, como Carlos 

Vereza e Nana Caymmi, também participaram dando depoimentos verídicos sobre 

o assunto. Para arrematar a campanha antidrogas, os personagens Mel e Nando 

entram para os Narcóticos Anônimos e abrem uma clínica para dependentes 

químicos. Por esse trabalho, a autora foi homenageada pela Associação Brasileira 

de Alcoolismo e Drogas (Abrad) e recebeu o prêmio Personalidade do Ano 2002 

concedido pelo Conselho Estadual Antidrogas (Cead/RJ). Em 2003, Perez e o 

diretor Jayme Monjardim também receberam um prêmio concedido pelo FBI e pela 

Drug Enforcement Administration (DEA) – os dois principais órgãos do governo 

norte-americano responsáveis pelo controle de tráfico de drogas – , pela 

campanha antidrogas promovida por O Clone.  

A cultura muçulmana foi retratada na novela pelos personagens do núcleo 

árabe da trama, que – dividido entre o Marrocos e o Brasil – tem como patriarca 

Ali (Estênio Garcia). Também fazem parte desse núcleo Zoraide (Jandira Martini) – 

que encarna as crenças e os costumes mais tradicionais do universo árabe – , 

Latiffa (Letícia Sabatella), prima de Jade, e seu marido Mohamed (Antônio Calloni), 

irmão de Said e de Nazira (Eliane Giardini). Entre os diversos costumes retratados, 

a novela aborda a bigamia – uma das tradições do casamento muçulmano. 

O Clone estreou pouco depois dos atentados de 11 de setembro em Nova York 

e Washington, que colocaram em evidência o fanatismo muçulmano. A direção da 

emissora chegou a questionar se a trama agradaria ao público. A novela, contudo, 

acabou popularizando entre os brasileiros os valores e costumes muçulmanos, 

trais como religião, dança, comidas, relações entre homens e mulheres, o 

papel feminino e a sociedade. O elenco passou por uma preparação intensa, 

tendo acesso a palestras, textos e filmes, sobre os costumes muçulmanos, 

clonagem e drogas.  
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CAPÍTULO 1 

 

OS GÊNEROS DO DISCURSO: DEFINIÇÕES E 

PARTICULARIDADES 

  

Neste capítulo inicial abordamos algumas definições específicas e 

reflexões gerais já levantadas por outros autores sobre os gêneros do 

discurso, bem como acrescentamos algumas observações próprias a 

este campo de investigação. 

 

Importante ressaltar que nosso trabalho se baseia numa visão de 

língua como atividade social, histórica e cognitiva. A ênfase dada não é 

ao aspecto formal e estrutural da língua, mas sim, à sua natureza 

funcional e interativa, a partir, sobretudo, da observação da língua em 

uso, estabilizada nos chamados gêneros do discurso.  

 

Como veremos, os gêneros funcionam como norteadores do 

entendimento nas interações sociais em todas as esferas da 

comunicação humana, por isso, as observações teóricas apresentadas 

neste capítulo são fundamentais para o desenvolvimento e 

compreensão de todo o trabalho.  

 

Antes, porém, propomos algumas breves e importantes 

observações panorâmicas sobre conceitos de linguagem, texto e 

discurso, que contribuirão efetivamente para a discussão sobre os gêneros. 

 

1.1  LINGUAGEM 

 

Sob a ótica discursiva, linguagem é, em linhas gerais,  

principalmente, interação, modo de ação social e não apenas 

instrumento de comunicação ou suporte do pensamento. Quando 

falamos de linguagem, estamos falando de marcas formais de uma 
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entidade, de uma instância da sociedade humana que não é uma 

entidade abstrata e sim um lugar privilegiado que possibilita e estimula 

a manifestação concreta da ideologia. Trata-se do elemento 

fundamental na cadeia da produção interativa, relacionado às atividades 

sociais, pois, é a partir da linguagem que os “interactantes,  

intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às 

propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve.” 

(BRONCKART, 1999:34). A linguagem se apresenta, assim, como um 

lugar de conflitos sociais, ideológicos, discursivos, onde a significação 

aparece com toda a sua complexidade (BRANDÃO, 1996). 

 

É a linguagem que torna possível a comunicação, já que todo ato 

de linguagem é um ato de comunicação, no sentido da interação social 

coletiva; de relacionamentos, reconhecimento e legitimidade entre 

indivíduos; “ao colocar os indivíduos em relação uns com os outros, a 

linguagem cria o sentido e esse cria o lugar social.” (CHARAUDEAU, 2003:07). 

 

E já para adentramos no próximo conceito, retomamos Bronckart 

(1999) quando afirma que a linguagem, como atividade social, 

organiza-se em textos e discursos. 

 

1.2  TEXTO 

 

Consideramos texto, de um modo geral, toda e qualquer 

produção verbal que apresente unidade de sentido; “formas de 

realizações empíricas diversas (...) toda e qualquer produção de 

linguagem situada, oral ou escrita.” (BRONCKART, 1999:69,71).  

 

Texto é resultado parcial da atividade comunicativa, com 

processos, operações e estratégias humanas, praticadas nas situações 

concretas das relações sociais, da interação (KOCH, 2003). 
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Estas situações sócio-interativas são efetivadas pela construção 

de textos – produção textual – por parte dos interactantes. Sobre essa 

produção textual, Koch (2003) afirma que os contextos em que estão 

inseridas as atividades verbais são complexos, sobretudo, porque toda 

produção textual é uma atividade verbal com finalidades sociais, 

coletivas, por isso, de grande dimensão. A produção textual é uma 

atividade consciente, intencional e criativa dos interactantes. O 

enunciador – agente-produtor – precisa desenvolver uma série de 

estratégias de ação e escolher os meios adequados para que o texto 

produzido atinja o principal objetivo, que é o de ser socialmente 

compreendido pelos interlocutores, pelos agentes-receptores. Para 

Bronckart (1999:71) “cada texto apresenta mecanismos de 

textualização e mecanismos enunciativos destinados a lhe assegurar 

coerência interna” e, com isso, possibilitar o entendimento. 

 

Para sintetizar este tópico, retomemos uma passagem de Koch 

(2003) sobre texto: 

 

(...) Poder-se-ia, assim, conceituar o texto como uma 

manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos 

selecionados e ordenados pelos co-enunciadores, durante a 

atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na interação, não 

apenas e depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência 

da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 

também a interação (ou atuação) de acordo com práticas 

socioculturais. (KOCH, 2003:26-27) 

  

1.3  DISCURSO 

  

Podemos dizer que discurso é o conjunto de sentidos advindos da 

interação social possibilitada pela linguagem e seus diversos textos. É, 

em linhas gerais, “a materialização do texto em seu aspecto enunciativo 

e é o texto em seu funcionamento sócio-histórico” (MARCUSCHI, 2003b:6). 

Apesar de o discurso se apresentar como manifestação lingüística, para 
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Marcuschi (id) ele se dá mais como resultado de um ato de enunciação 

com formação morfológica de encadeamentos lingüísticos, tornando-se 

assim a materialidade de sentidos. 

 

Após o deslocamento nos estudos lingüísticos que 

problematizavam apenas a relação dicotômica língua/fala, o discurso 

passou a ser compreendido como uma instância que permite “a 

ligação entre o nível propriamente lingüístico e o extra-

lingüístico (...) o ponto de articulação dos processos ideológicos 

e dos fenômenos lingüísticos.” (BRANDÃO, 1996:12) 

 

A unidade de sentido dada pelo texto é manifestada em alguma 

instância discursiva através da materialização textual, portanto o 

discurso só se realiza nos textos (MARCUSCHI, 2003a:24). E estes, por 

sua vez, estabilizam-se em gêneros textuais ou gêneros do discurso. 

  

1.4  OS GÊNEROS DO DISCURSO  1100  

  

Autor de textos fundadores para os estudos da Lingüística 

contemporânea, Mikhail Bakhtin (1997 [1979]) foi um dos primeiros a 

escrever sobre a questão dos gêneros do discurso. Apesar de suas obras 

terem sido escritas no início do século passado, atualmente, inúmeros 

pesquisadores utilizam, com destaque, seus postulados, dada a sua  

atualidade. Estudiosos dos diversos setores da lingüística, bem como de 

outras áreas do conhecimento, como por exemplo comunicação e 

sociologia, buscam em Bakhtin referencial para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas ligadas aos gêneros do discurso. 

 

Gêneros do discurso são conjuntos de enunciados resultados 

de práticas sociais, fenômenos sócio-históricos que ajudam a 

estabilizar as atividades rotineiras de comunicação. 

                                                 
10 Utilizamos indistintamente as expressões ‘gêneros’, ‘gêneros do discurso’ e ‘gêneros textuais’. 
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Para Bakhtin (1997 [1979]:279) “qualquer enunciado 

considerado isoladamente, é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso os gêneros do discurso.”  

 

Bakhtin interessou-se, primeiramente, pelos literários para, logo 

depois, incluir nos seus estudos os gêneros discursivos em geral. Essa 

preocupação com outros gêneros trouxe à tona vários problemas de 

lingüística geral, ampliando o estudo de textos e possibilitando uma 

visão mais analítica sobre a grande diversidade genérica existente nas 

diversas camadas da esfera social. Isto  nos  interessa,  pois, como 

veremos, a quantidade de gêneros do discurso existentes é cada vez 

maior e cresce de forma acelerada. 

 

Esse crescimento acelerado nos permite perceber que os gêneros 

do discurso são inúmeros, já que, para falar, para interagir, para nos 

relacionarmos em sociedade, fazemos sempre uso de gêneros, pois os 

nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 

estável de estruturação de um todo. Todos nós conhecemos uma gama 

vastíssima de gêneros do discurso, possuímos e dominamos um rico 

repertório de gêneros, e isto não significa o domínio de uma forma 

lingüística, e sim, de uma forma de realizar lingüisticamente objetivos 

sociais específicos e particulares (MARCUSCHI, 2003a). A este 

conhecimento e identificação dos inúmeros e diversificados gêneros, 

Maingueneau (2002:43) denomina de ‘competência genérica’ – que é, 

basicamente, a identificação dos tipos relativamente estáveis de 

enunciados, a possibilidade de se perceber enunciados dentro de 

situações específicas – e levanta também que há nos enunciados certos 

estatutos genéricos: 

 

(...) Mesmo não dominando certos gêneros, somos geralmente 

capazes de identificá-los e de ter um comportamento adequado 

em relação a eles. Cada enunciado possui um certo estatuto 

genérico, e é baseando-se nesse estatuto que com ele lidamos: é 
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a partir do momento em que identificamos um enunciado como 

um cartaz publicitário, um sermão, um curso de língua etc., que 

podemos adotar em relação a ele uma atitude que convém.  

(MAINGUENEAU, 2002:44) 

 

Portanto, estatutos genéricos são instâncias sócio-discursivas 

onde ficam determinados, simultaneamente, o querer-dizer do agente-

produtor e o perceber-compreender do receptor. Os estatutos genéricos 

permitem uma certa orientação no horizonte de perspectivas dos 

receptores (PINHEIRO, 2002). São espécies de acordos tácitos, 

inseparáveis das atividades verbais. De acordo com Bakhtin (1997 

[1979]:301), “o querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na 

escolha de um gênero do discurso. Essa escolha é determinada em 

função da especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, 

das necessidades de uma temática (do objeto de sentido), do conjunto 

constituído dos parceiros, etc.”  

 

Retomando ainda a questão da competência genérica, os gêneros 

textuais apresentam alguns fatores referentes a sua utilidade e 

funcionalidade. Maingueneau (2002:63-64) considera que dois fatores 

são marcantes: o fator de economia e o fator de garantia da 

comunicação. No primeiro, o autor afirma que o conhecimento de vários 

gêneros possibilita aos atores sociais uma economia cognitiva. Como 

bem mostra Bakhtin (1997 [1979]:302), “se não existissem os gêneros 

do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 

primeira vez no processo da fala (...) a comunicação verbal seria quase 

impossível.” Esse domínio permite não ser necessária uma atenção total 

a todos os detalhes dos enunciados para compreendê-los. Já a garantia 

da comunicação se dá pelo fato de que, “como há um certo número de 

direitos e deveres associados ao gênero e que são conhecidos pelos falantes 

que compartilham daquele gênero, é possível fazer transgressões portadoras 

de sentido” (MAINGUENEAU, 2002:64), sem deixar a comunicação escapar.  
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Apesar desses fatores, dessas ‘convenções’, os gêneros se 

modificam, não são estanques. Por surgir no meio social, todo gênero é 

mutável, flexível e existe de acordo com as práticas sociais, sendo fruto 

do trabalho coletivo (MARCUSCHI, 2003a). São reconhecidos e se 

legitimam de acordo com suas funções sócio-interacionais, realizando-se 

por forças históricas, sociais, institucionais e tecnológicas. Sofrem 

influências, portanto, por exemplo, da localidade geográfica e sua 

cultura local. Essas características mostram a dinamicidade, a 

heterogeneidade e a multiplicidade dos gêneros, o que faz Bakhtin 

(1997 [1979]) dissociá-los em gêneros primários e gêneros 

secundários. Em linhas gerais, os gêneros primários são oriundos de 

textos mais simples e estão mais relacionados ao contexto de produção, 

à oralidade. Já os secundários surgem em instâncias da comunicação 

cultural mais complexas e relativamente mais evoluídas – muitas vezes 

através da escrita – como por exemplo a artística, científica e sociopolítica. 

 

Alguns aspectos são constituintes dos gêneros, sobre os quais 

chamamos a atenção para a seguinte síntese de Marcuschi (2003a): 

 

Usamos a expressão ggêênneerroo  tteexxttuuaall como uma noção 

propositalmente vaga para referir os tteexxttooss  mmaatteerriiaalliizzaaddooss que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssóócciioo--ccoommuunniiccaattiivvaass definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica.  

(MARCUSCHI, 2003a:22) 

 

Tal definição deixa claro quais são os aspectos que corporificam 

os gêneros: conteúdo, propriedade funcional, estilo e composição. 

Bakhtin (1997 [1979]) falava em três elementos que se fundem na 

estruturação do todo do enunciado: conteúdo temático, estilo e 

construção composicional. Em praticamente todos os gêneros podemos 

perceber estes aspectos que, embora padronizem a estrutura, 

apresentam-se de forma particular em cada gênero. São marcas 

lingüísticas relativamente estereotipadas e identificáveis, como por 
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exemplo: “querido diário” (diários de adolescentes), “alô” (telefonema), 

“o júri popular considerou o réu culpado” (julgamento popular). Estes 

são pequenos, mas representativos exemplos de identificação de 

gêneros, notadamente surgidos das relações sociais ao longo dos 

tempos, que geram, graças a essas interações, uma compreensão 

mútua. Um exemplo referente ao nosso corpus mostra que somos 

capazes de identificar na televisão uma chamada de programação. Ao 

ouvirmos no intervalo de um programa a expressão “nesta segunda”, 

podemos entender que se trata de um anúncio de algum outro 

programa daquela emissora. Portanto, “os gêneros podem ser 

reconhecidos por sua estabilidade lingüística e por sua capacidade de se 

evidenciar em eventos comunicativos recorrentes, o que leva a uma 

convencionalidade de uso.” (MOTTA-ROTH, 2002:78). 

 

Pode-se dizer ainda que os gêneros são formas típicas de um 

conjunto de enunciados com expressividade particular tal que se tornam 

gêneros. O que queremos dizer é que as palavras que formam os 

enunciados, na grande maioria dos casos, não têm força suficiente para, 

isoladamente, formarem gêneros do discurso. Mas, a partir da junção 

dos enunciados com a expressividade (entre outros itens aqui 

abordados) inerente a toda e qualquer comunicação verbal, os gêneros 

do discurso aparecem, passando a funcionar como elemento vital de 

entendimento social. A realidade social e o pertinente uso da língua e da 

linguagem são elementos importantes que funcionam como 

transformadores de simples enunciados em gêneros, através de pontos 

de contato típicos entre as significações das palavras e o social-concreto 

(BAKHTIN, 1997 [1979]). Nestes termos, “o conceito de gênero 

pressupõe uma interconexão entre fatores textuais – da linguagem – e 

fatores contextuais – das relações sociais envolvidas.” (MOTTA-ROTH, 

2002:78). Não se deve pensar que são as características lingüísticas 

apenas que definem textos como gêneros, mas, principalmente, as 

características sócio-discursivas, cognitivas e institucionais  

(MARCUSCHI, 2003a). Como os gêneros operam de acordo com a 
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função ou tipo de atividade discursiva dos textos na sociedade, fica claro 

que o fator social predomina sobre o individual, proporcionando dessa 

forma, atividades discursivas dinâmicas e heterogêneas. Este aspecto 

da dinamicidade dos gêneros torna praticamente impossível se chegar a 

um número exato de gêneros existentes. Por isso, a grande maioria 

dos estudiosos contemporâneos deixou de lado o interesse em fechar 

e definir um rol limitado de gêneros. 

 

Neste quadro sinóptico, Marcuschi (2003a) ratifica suas 

definições acerca dos gêneros: 

 
QUADRO Nº 01: GÊNEROS POR MARCUSCHI 

GÊNEROS TEXTUAIS 

1. rreeaalliizzaaççõõeess  lliinnggüüííssttiiccaass  ccoonnccrreettaass definidas por propriedades 

sócio-comunicativas; 

2. constituem tteexxttooss  eemmppiirriiccaammeennttee  rreeaalliizzaaddooss cumprindo 

funções em situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um ccoonnjjuunnttoo  aabbeerrttoo  ee  pprraattiiccaammeennttee  

iilliimmiittaaddoo  ddee  ddeessiiggnnaaççõõeess  ccoonnccrreettaass determinadas pelo canal, 

estilo, conteúdo, composição e função. 
(MARCUSCHI, 2003a:23) 

 

Como alguns exemplos de gêneros textuais, temos: chamada de 

programação, mensagem eletrônica, carta, bula de remédio, receita 

culinária, bilhete, inquérito policial, cardápio, laudo médico, lista de 

compras, spot de rádio, artigo acadêmico, manual de instruções, 

resenha, edital, narração de futebol, errata, conversação oral, matéria 

jornalística, capa de revista, cartas de leitores, redação de vestibular, etc. 

 

Outros elementos influenciam diretamente na caracterização de 

enunciados em gêneros, tais como domínio discursivo e suporte, 

conforme veremos a seguir. 
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1.5  DOMÍNIOS DISCURSIVOS E SUPORTES DE GÊNEROS 

  

Aspectos importantes relativos aos gêneros do discurso e que 

vêm recebendo conceituações até certo ponto vagas, são os que tratam 

de domínio discursivo e dos suportes de gêneros.  

 

Numa reflexão inicial relacionada à questão do domínio discursivo 

(apesar de não fazer uso de tal expressão), Bakhtin (1997 [1979]) afirma que: 

 

Cada esfera social conhece seus gêneros apropriados à sua 

especificidade, aos quais correspondem determinados estilos. 

Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) 

e dadas condições, específicas para cada uma das esferas da 

comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado 

tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 

temático, composicional e estilístico. (BAKHTIN, 1997 [1979]:284) 

 

Recorrendo às contribuições de Marcuschi (2003a), vemos o 

seguinte aprofundamento conceitual: 

 

Usamos a expressão ddoommíínniioo  ddiissccuurrssiivvoo para designar uma esfera 

ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. 

Esses domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o 

surgimento de discursos bastante específicos. Do ponto de vista 

dos domínios, falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, 

discurso religioso, etc., já que as atividades jurídica, jornalística 

ou religiosa não abrangem um gênero em particular, mas dão 

origem a vários deles. Constituem práticas discursivas dentro das 

quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que, às 

vezes, lhe são próprios (em certos casos exclusivos) como práticas ou 

rotinas comunicativas institucionalizadas. (MARCUSCHI, 2003a: 23)  
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Portanto, domínio discursivo não é apenas um princípio de 

classificação de textos, ele representa instâncias discursivas, esferas de 

atuação humana que abrangem vários gêneros particulares, 

possibilitando, inclusive, o surgimento de outros gêneros.11 

 

Para Marcuschi (2003a:25), “gêneros são formas verbais de ação 

social relativamente estáveis realizadas em textos situados em 

comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos.” 

Ou seja, gêneros textuais existem e operam dentro de domínios 

discursivos, esferas sócio-discursivas específicas.  

 

Em relação aos suportes dos gêneros, existe uma dificuldade em 

diferenciá-los de gêneros propriamente ditos e até de domínios. Não 

pretendemos ir a fundo nesta questão, que ainda suscita 

divergências teóricas entre os estudiosos, mas achamos 

importante incluir algumas observações esclarecedoras, 

ainda que iniciais, de Marcuschi (2003b) sobre o tema. 

 

Para o referido autor, suporte tem importância tal que chega a 

ser imprescindível para a circulação dos gêneros na sociedade, devendo 

também influenciar na natureza do gênero suportado, “mas, isto não 

significa que o suporte determine o gênero e sim que o gênero exige um 

suporte especial” (MARCUSCHI, 2003b:1). Complementando:  

 

Entendemos como suporte de um gênero um locus físico ou virtual 

com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação 

do gênero materializado como texto. Numa descrição sumária, 

pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física 

em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto.  

(MARCUSCHI, 2003b:3)  

 

                                                 
11 Não pretendemos neste estudo entrar no detalhamento dos diversos domínios, pois, ao nosso 

ver, podem surgir classificações outras. Trataremos, então, o nosso objeto de estudo, sob a 
denominação de domínio discursivo publicitário. 
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Fica claro, então, que alguns aspectos são indissociáveis dos 

suportes: suporte é um lugar (físico ou virtual); tem formato específico; 

e existe para fixar e mostrar textos. 

 

Neste ponto trazemos uma questão que significa muito ao nosso 

estudo: seria a televisão um suporte de gêneros? A pergunta é 

pertinente e a resposta, embora positiva de imediato para       

Marcuschi (2003b), não é tão simples e objetiva, pois, se 

observarmos algumas classificações estabelecidas por ele, 

veremos que há uma certa complexidade em torno disso, já 

que a televisão, além de fixar e mostrar diversos gêneros, 

também se vale, em alguns casos, de  

 

...outros suportes e até de eventos complexos, pois na TV 

podemos ter a transmissão de teatro, cinema, congresso e assim 

por diante. E não sabemos ainda como tratar o caso do cinema e 

do teatro. Estes não são propriamente suportes e sim ambientes 

ou até instituições. Já a peça de teatro e o filme em si são gêneros.  

(MARCUSCHI, 2003b:15) 

 

Como é possível notar, este não é um assunto com conclusões 

teóricas totalmente definidas. Existem outras questões pertinentes 

acerca dos suportes de gêneros, mas como não é propósito deste 

trabalho entrar no mérito detalhado destas questões, usaremos uma 

das possíveis configurações da televisão: a de que ela é suporte e que 

tem, entre os seus diversos gêneros suportados, o objeto de nosso 

estudo – a chamada de programação.  

  

1.6  ROTINAS 

 

Gêneros respeitam rotinas sócio-discursivas, comportamentos 

estereotipados e anônimos que se estabilizaram histórica e socialmente. 

Como vimos, são recorrentes, também relativamente estáveis do ponto 

de vista estilístico e composicional. 
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Em um conjunto de textos, que formam gêneros específicos, a 

recorrência é garantida quando parte da informação torna-se obrigatória 

para caracterizar um determinado gênero. Porém, apesar dessa 

recorrência, da repetição, apesar de apresentarem certa estabilidade, os 

gêneros não são estáticos. Ao contrário, por se formarem e serem 

utilizados pelas mais diversas esferas da atividade humana, eles se 

apresentam como elementos maleáveis que funcionam dentro de 

contextos sociais dinâmicos. Há, portanto, uma enorme variedade de 

gêneros que operam em diferentes contextos, mostrando com isso a 

complexidade e o dinamismo da linguagem – e dos textos – em nossa 

sociedade atual. É possível exemplificar estas afirmações com uma carta 

pessoal, que nem sempre precisa começar com uma expressão do tipo 

“querida mamãe” para ser entendida de um modo geral como carta, 

graças, nesse caso, a outras recorrências contidas ao longo do texto. 

  

1.7  TECNOLOGIA E NOVOS GÊNEROS 

 

Neste momento, cabe ressaltar a enorme velocidade com que 

surgem e se multiplicam novos gêneros textuais, graças, 

principalmente, a inovação tecnológica e o surgimento de novos 

recursos materiais de comunicação em grande escala, através da      

mídia – que pode ser vista como a instrumentalização tecnológica para 

difusão massiva de mensagens. Essa é uma questão que nos remete 

aos suportes de gêneros (p. 32). 

 

Para Bakhtin (1997 [1979]:279) “a riqueza e a variedade dos 

gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade 

humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um 

repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 

medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.”  
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Refletindo sobre isso, trazemos essa passagem em que Pinheiro 

(2002) afirma com clareza: 

 

A proliferação de ‘novos’ gêneros certamente está associada aos 

avanços tecnológicos e à velocidade na comunicação do mundo 

contemporâneo. A dinamicidade do meio, por interferência ou 

contaminação, modifica tanto as formas de relação humana quanto 

as formas de representar o mundo através das diferentes linguagens 

– sonoras e visuais – que, numa grande variedade de textos, 

freqüentemente, co-ocorrem e interagem. (PINHEIRO, 2002:262) 

 

A tecnologia e os novos produtos, apenas, não garantem a 

origem dos gêneros. Percebe-se que gêneros se tornam gêneros a partir 

da intensidade dos usos das tecnologias e, conseqüentemente, das 

interferências que estes novos mecanismos passam a exercer nas 

rotineiras interações sócio-discursivas. Se, por acaso, um novo 

mecanismo tecnológico não tiver sua utilização difundida socialmente, 

não trará com ele, muito provavelmente, novos gêneros do 

discurso, ou, dependendo do tempo de uso, criará e extinguirá 

rapidamente um novo gênero. 

 

Não podemos também deixar de enfatizar que, geralmente, um 

novo gênero surge ancorado em outros pré-existentes que se 

transmutam, ou seja, os gêneros são herdeiros históricos de outros 

gêneros. Por exemplo, temos a carta pessoal e o bilhete como gêneros 

primitivos da mensagem eletrônica da atual era da informática. Mesmo 

assim, apesar da herança, a mensagem eletrônica apresenta 

identidades próprias (MARCUSCHI, 2003a), sendo percebida como 

gênero distinto da carta e do bilhete. 

 

Esta ‘transmutação’ ao qual se referia Bakhtin (1997 [1979]), cria 

novas situações sócio-interativas, possibilitando com isso o surgimento 

de novas relações no uso da linguagem, como as que caracterizam a 

oralidade e a escrita. As formas comunicativas próprias – os novos 
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gêneros – que aparecem graças a essa hibridização, são também 

repletas, em sua maioria, de mais tipos integrados de semioses, como 

signos verbais, sons, imagens e formas em movimento 

(MARCUSCHI, 2003a). Este aspecto anuncia o próximo tópico, a 

intertextualidade inter-gêneros. 

  

1.8  INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS 

 

A intertextualidade inter-gêneros é a “mescla de funções e formas 

de gêneros diversos num dado gênero” (MARCUSCHI, 2003a:31). Ou 

seja, configura-se quando o agente-produtor utiliza um gênero para 

formar um outro gênero com a finalidade específica deste. Isso é 

possível, sobretudo, graças à dinamicidade dos gêneros. Neste 

processo de produção podem ser usados também discursos de várias 

esferas, caracterizando o interdiscurso.  

 

Esta importante característica dos gêneros textuais é 

notada em diversas esferas sociais, mas é na publicidade que ela 

se mostra com grande destaque.  

 

Vejamos rapidamente um exemplo de chamada de programação, 

que é um produto publicitário: 

 
QUADRO Nº 02: EXEMPLO DE INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS            continua 

Chamada A 

CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – MÉDICO 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

A1 

Imagem de máquinas 
impressoras de jornal e da  
manchete: CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 
HUMANA EM SEGREDO. 

Trilha sonora de música eletrônica 
instrumental + Loc. Off 12: EXCLUSIVO. 
CIENTISTA BRASILEIRO FAZ 
CLONAGEM HUMANA EM SEGREDO. 

                                                 
12 À locução/narração feita sem a aparição do narrador, denomina-se, no jargão televisivo, ‘locução 

off’ ou ‘loc. off’. 
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QUADRO Nº 02: EXEMPLO DE INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS                 conclusão 

Chamada A 

CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – MÉDICO 
 

A2 

Videografismo: Efeito de 
transição da foto da 
manchete do jornal para 
vídeo de depoimento da 
Dra. Mayana Zatz em 
cenário virtual com o 
símbolo do DNA.  

Crédito de rodapé: Dra. 
Mayana Zatz. Profª Titular 
de Genética Humana/USP. 

Dra. Mayana: “Existe um risco 
enorme de que sejam geradas 
crianças mal-formadas (fade 
branco). Os médicos que estão 
propondo essa experiência são 
irresponsáveis. Estão brincando 
com vidas humanas como se 
fossem animais ou cobaias de 
laboratório.” 

A3 
Corte para vinheta O Clone. 
Finaliza com a marca da 
novela em still. 

Continua trilha sonora de música 
eletrônica instrumental + Loc. Off: UMA 
HISTÓRIA DE AMOR QUE A CIÊNCIA 
AJUDOU A CONSTRUIR. VEM AÍ: O 
CLONE. 

 

Este exemplo mostra claramente uma diversidade de gêneros, 

textuais, suportes de gêneros e domínios discursivos: (A1) gênero 

manchete de jornal impresso, suporte jornal e domínio discursivo 

jornalístico; (A2) gênero opinião, suporte televisão, valendo-se – pelo 

fato da entrevistada ser uma médica especialista em genética humana – 

da legitimidade do domínio discursivo da medicina; e, finalmente, (A3) 

gênero chamada de programação, suporte televisão e domínio 

discursivo publicitário. Note-se que este último é o gênero principal em 

questão e que se valeu dos outros para atingir o receptor-

telespectador de maneira diferente da sua habitual, mas com a 

finalidade tradicional e característica das chamadas: promover o 

programa e a grade de programação da emissora. Portanto, pode-se 

afirmar que a ação que o gênero efetua é o que importa neste caso. E 

isso é um fato relevante, pois a forma dos gêneros é menos 

importante do que seus propósitos. 

 

 A análise detalhada da chamada acima e outras chamadas que 

utilizam intertextualidade inter-gêneros, bem como outros         

aspectos referentes a essa questão, encontram-se no capítulo 3.
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CAPÍTULO 2 

 

O GÊNERO CHAMADA DE PROGRAMAÇÃO 

 

2.1  O QUE É PROGRAMAÇÃO DE TELEVISÃO 

 

Convém antes de abordarmos detalhadamente as chamadas de 

programação, definir o que vem a ser programação. 

 

Um dos mais influentes homens da televisão brasileira, Walter 

Clark, costumava enfatizar a importância da programação dizendo: “TV 

não é programa, é programação” (Clark, W. apud SOUZA, 2004:53). 

De maneira clara e objetiva, programação é “o conjunto de programas 

transmitidos por uma emissora de televisão. O principal elemento da 

programação é o horário de transmissão de cada programa” (SOUZA, 

2004:54). A seqüência dos programas, o fluxo temporal diário, 

caracteriza a grade de programação13, que é formada por todos os 

programas e seus respectivos horários. 

 

A programação tradicional de televisão se vale de dois 

conceitos-chave – “a horizontalidade e a verticalidade na organização 

dos programas televisivos. A horizontalidade, é a colocação de um programa 

ao longo da semana ou do mês, em um mesmo horário; e, a verticalidade, se 

traduz por uma seqüência ao longo do dia que vai sendo repetida semana a 

semana, mês a mês.” (BORELLI e PRIOLLI, 2000:81).  Essas são as 

características principais que permeiam as estratégias da televisão aberta14 

                                                 
13 “A distribuição dos programas em horários planejados e previamente divulgados pela emissora, 

desde o início da programação até o encerramento das transmissões, cria um plano conhecido 
como grade horária.” (SOUZA, 2004:58). Para exemplo da grade horária de programação, ver Anexo E. 

14 “Diferentemente das emissoras abertas, as TVs por assinatura adotam uma grade de 
programação diagonal e vertical, ou seja, os programas mudam de horário durante a semana e 
são reprisados, para ter audiência em vários horários.” (SOUZA, 2004:55) Notamos que essa 
diferença modifica também as chamadas de programação, mas não pretendemos analisar esta 
distinção, pois nosso objeto de estudo é a chamada de programação de TV aberta. Este é um 
tema que pode, sem dúvida, configurar outras investigações. 
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para criar no telespectador o hábito de assistir aos seus 

programas. É nesse meio que encontramos a chamada de 

programação, o importante produto televisivo que, como veremos 

a seguir, reforça os dois aspectos supra-citados da programação.  

 

2.2 CHAMADAS DE PROGRAMAÇÃO: CONCEITO E FINALIDADES 

 

Objeto desta investigação, o gênero textual chamada de 

programação é o produto publicitário que divulga os programas da 

grade de programação das emissoras de televisão. Exibidas, 

principalmente, nos intervalos dos programas – no momento em que o 

fluxo do programa é interrompido dando espaço às mensagens 

comerciais – elas têm o objetivo de promover, apresentar e vender ao 

telespectador, os programas da emissora, divulgando seus principais 

elementos (mantendo o fluxo verticalizado da programação da 

emissora), e fazendo uso de determinados recursos lingüísticos - 

devidamente apresentados, mais adiante, neste estudo. 

 

A chamada de programação de televisão, como muitos outros 

gêneros deste veículo, tem como principal antecessor a chamada de 

rádio. Ainda hoje, ambas possuem algumas semelhanças e a mesma 

função sócio-midiática, mas que, por estarem em suportes diferentes, 

são classificadas como gêneros distintos (ver Domínios Discursivos e 

Suportes dos Gêneros, p. 32). Pode-se situar a chamada no domínio 

discursivo publicitário, sendo assim, sua ênfase recai no caráter de 

divulgação para venda do produto/programa. 

 

É, pois, a chamada, um tipo de comercial institucional, já que 

visa vender aos telespectadores a idéia de se assistir aos programas 

da própria emissora. Outro aspecto que pode ser notado é o que 

comprova na chamada uma característica de  auto-referencialidade,  já 

que este produto, exibido dentro da programação da emissora, divulga 

e enfatiza apenas os pontos positivos de sua própria programação com 
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o objetivo único de vender seus próprios programas ao telespectador, 

conforme esta breve análise sobre as chamadas da Rede Globo: 

 

Finalmente é preciso assinalar que o principal produto que a Globo 

anuncia é o produto da Globo. Chamadas dos programas se 

intrometem em toda a programação. Um programa lança outro. Cada 

programa tem sua fragmentação interna freqüentada pelos sinais de 

reconhecimento de um outro programa da emissora. A Globo faz 

incansavelmente sua própria promoção na Globo. A Globo vende 

incansavelmente a Globo na Globo. (MATTELART, A. e M. 1989:82) 

 

Para Balogh (2001:44), “há sempre um conjunto de ‘chamadas’ 

que funcionam como teasers (atiçadores) da curiosidade do público, de 

um lado, e, de outro, como pequenas ‘bulas’ orientadoras do tipo de 

leitura que o espectador deve fazer do produto”. Neste caso, 

destacam-se, além das chamadas de programação, a promoção auto-

referencial vista também nos programas da emissora que apresentam 

curiosidades, bastidores, erros de gravação, entrevistas com autores, 

atores, diretores dos demais programas da própria emissora. 

 

Como não identificamos literatura acadêmica específica sobre o 

gênero chamada de programação, faremos, inicialmente, uma 

descrição minuciosa da produção de chamadas, para que se conheçam 

as suas  particularidades. Esta descrição é de grande valia para as 

análises contidas neste trabalho. 

 

2.3 ROTINAS E ESTRATÉGIAS DAS CHAMADAS 

 

Segundo Silveira (2001)15, “antes de o programa/produto ser 

exibido, é a chamada o principal meio do qual se serve a TV para 

informar ao telespectador que tipo de programa é, quais suas 

principais atrações e/ou características, a data e o horário em que vai 

ser exibido”. Assim, tendo como propósito comunicativo básico o de 

                                                 
15 Capturado em 14 out. 2001 em www.pessoal.onda.com.br/gel/chamada.htm#_ednrefl. 
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divulgar os programas da emissora, as chamadas da Rede Globo 

seguem determinados padrões de produção e exibição, seguindo a 

linha de qualidade conhecida no meio televisivo brasileiro como 

“padrão Globo de qualidade”16. 

 

Apresentamos a seguir um detalhamento das ações, rotinas e 

estratégias de produção, além dos elementos relevantes sobre exibição 

e veiculação das chamadas, ressaltando que o exposto diz respeito à 

prática de trabalho da Rede Globo, mas acreditamos que a grande 

maioria das outras emissoras de televisão siga prática semelhante. 

 

Para a compreensão geral sobre a confecção das chamadas da 

Rede Globo é preciso entender como se enlaçam os seguintes elementos: 

 

a) A Divisão de Promoções e a CGPG; 

b) Os profissionais envolvidos; 

c) Os processos de criação e produção; 

d) Planejamento e as estratégias de veiculação. 

 

Detalhando os tópicos acima temos: 

 

a) A Divisão de Promoções e a CGPG 

 

É o setor responsável pela elaboração e realização das 

chamadas dos programas da Rede Globo. A Promoções, como é mais 

conhecida na empresa, é uma divisão da Central Globo de 

Programação (CGPG), que é composta ainda por outras divisões, 

tais como: Cinema, Engenharia, Coordenação/Exibição, Mídia, 

Operações, Planejamento.  

 

                                                 
16 “A expressão padrão Globo de qualidade não foi cunhada pela Globo. Apareceu na imprensa como 

forma de definir uma permanente busca de fazer sempre o melhor, missão que eu e alguns 
companheiros assumimos, mesmo com as dificuldades da época.” (SOBRINHO, J.B. [Boni] 2000. 
In: GONÇALO JR., 2001: 51) 
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b) Os profissionais envolvidos 

 

A grande importância das chamadas para a Rede Globo pode ser 

percebida, entre outros aspectos, pela quantidade de profissionais 

envolvidos na produção deste gênero. O quadro 3 relaciona claramente 

os cargos, a quantidade de profissionais e suas atividades principais na 

realização de todas as ações diretamente ligadas às chamadas de 

programação17: 

 
QUADRO Nº 3. CARGOS E ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM AS  CHAMADAS      continua 

CARGO18 QUANTIDADE ATIVIDADE 

Diretor de 
Central (CGPG) 

01 
É o diretor executivo responsável pelo 
Depto. de Programação. Supervisiona 
todas as divisões do departamento. 

Diretor da 
Divisão de 
Promoções 

01 
É o diretor responsável pela 
Divisão de Promoções. 

Gerente de 
Produção e 
Redação de 
Promoções  

01 
Supervisiona as atividades de elaboração 
de textos. É um dos responsáveis pela 
aprovação final das chamadas.  

Gerente de 
Operações de 
Promoções 

01 

Supervisiona as atividades de  
edição, sonoplastia e videografismo.  
É um dos responsáveis pela aprovação 
final das chamadas. 

Redator 
Publicitário  de 
Promoções 

06 Produz os textos das chamadas. 

Assistente de 
Produção de 
Promoções 

05 
Viabiliza a produção das chamadas, 
auxiliando o redator e coordenando as 
ações da equipe de operações. 

Locutor 
Anunciador 

0119 Faz a locução off padrão das chamadas. 

Editor de VT 09 Edita as imagens das chamadas. 
Op. de Áudio e 
Sonoplasta 

06 
Grava e edita a parte de áudio 
das chamadas. 

                                                 
17 Dados referentes ao segundo semestre de 2003.  

18 Geralmente, a maioria dos profissionais envolvidos nas chamadas tem formação acadêmica 
superior em Comunicação Social ou Visual. 

19 São dois locutores, mas, especificamente um, é que faz a locução off das chamadas nacionais, 
que são as chamadas deste estudo. 
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QUADRO Nº 3. CARGOS E ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM AS  CHAMADAS    conclusão 

CARGO QUANTIDADE ATIVIDADE 

Videografista 07 
Cria e produz os elementos 
videográficos das chamadas. 

Assistente de 
Edição de 
Promoções 

06 Auxilia os editores. 

Estagiário de 
Produção 

02 Auxilia os assistentes de promoções. 

Estagiário de 
Videografismo 

01 Auxilia os videografistas. 

Gerente de 
Planejamento 
de Mídia 

01 
Gerencia as atividades do 
Departamento de Mídia. 

Supervisor de 
Mídia 

02 
Analisa audiências dos programas e 
elabora os planos de mídia de chamadas. 

Estagiário de 
Mídia 

01 Auxilia os supervisores. 

  

c) Os processos de criação e produção20 

 

É possível afirmar que a Divisão de Promoções da Programação 

da Rede Globo funciona como uma house agency21 e isto se configura 

como importante elemento, pois a unidade na linguagem institucional, 

bastante sedimentada na Globo, deve ser mantida em todas as 

chamadas, independentemente do programa promovido. Os programas 

da emissora são, então, os produtos, que terão seus “comerciais” 

produzidos. A demanda de chamadas é apresentada pelo 

departamento de Mídia de Chamadas. O planejamento da veiculação 

das chamadas é feito pelo departamento de Planejamento. Juntos, 

esses dois setores podem ser entendidos, segundo a nossa analogia, 

como o setor de mídia da agência. 

                                                 
20 Salientamos que, em alguns casos, a Central Globo de Comunicação (CGCOM), responsável pela 

comunicação institucional da empresa, também produz chamadas. Consta no nosso corpus 
análise de chamadas de novelas produzidas por este setor (ver Cap. 3), mas não é nosso 
interesse apresentar detalhes de funcionamento da criação e produção deste departamento da 
Rede Globo, por não ser ele o responsável principal pelas chamadas. 

21 Agência de propaganda pertencente ao próprio anunciante, que trabalha para seu proprietário. 
(SAMPAIO, 1999) 
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Seguindo a comparação, podemos dizer que, na equipe de 

Promoções, as atividades de atendimento e produção de RTV são feitas 

pelos assistentes de promoções, que são os responsáveis pela 

decupagem de todo o material e apoio à equipe de redação com a 

obtenção e o fornecimento de imagens e informações sobre os 

programas; a equipe de redação é quem recebe os briefings22, analisa 

o produto, estuda as carências do horário, e, sobretudo, analisa do que 

se trata o programa, para, a partir daí, criar o texto. No papel de 

diretores de arte estão os editores e videografistas. Como diretores de 

criação estão os gerentes de Produção e o de Edição e o diretor de 

Promoções, que formam a equipe de aprovação final das chamadas.  

Só depois da avaliação positiva desses profissionais a chamada é 

liberada para veiculação. 

 

De acordo com Francisco Leão23, gerente de redação e produção 

de promoções, a produção da chamada tem início de duas formas básicas:  

 

1) através dos scripts e das fitas com takes do programa;  

2) através apenas dos scripts dos programas, quando estes     

ainda não foram gravados. 

 

Geralmente, nos dois casos há, para esclarecimento de possíveis 

dúvidas, uma conversa prévia dos redatores e assistentes com os 

roteiristas e/ou com os diretores dos programas.  

 

Vejamos o detalhamento de cada uma das formas básicas de 

produção das chamadas: 

 

1) Quando a produção é feita com base em roteiros e fitas de 

takes, o primeiro trabalho da dupla de promoções (redator e 

                                                 
22 Documento contendo a descrição da situação da marca ou empresa, seus problemas, 

oportunidades, objetivos e recursos para atingi-los. (SAMPAIO, 1999) 

23 Entrevista feita por e-mail no segundo semestre de 2003. (ver Anexos) 
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assistente) é o de decupar24 minuciosamente as imagens; em seguida 

há uma conversa com o gerente de redação e produção sobre a melhor 

abordagem que a chamada deve ter. Após o texto confeccionado e 

aprovado pelo gerente, a avaliação final é feita pelo diretor de 

promoções, que libera o texto para a locução e devida edição da 

chamada. Os editores e videografistas são orientados pelo assistente 

de promoções sobre os detalhes específicos de cada chamada. 

Finalmente, o produto é editado e uma primeira versão segue para 

avaliação dos gerentes e do diretor. Esse é o momento de maior 

atenção entre as etapas de produção, pois são verificados detalhes 

como: adequação entre texto de locução off (loc. off) e trechos de 

áudio e vídeo (A/V), entonação da locução, cenas utilizadas, 

intencionalidade atingida, se as informações apresentadas ficaram 

claras para o telespectador, entre outros aspectos. É nesta etapa do 

processo que pode ocorrer a troca de um ou mais elementos 

observados a fim de que a chamada atinja o formato ideal. Nesse 

momento são corrigidos detalhes como adequação de texto com o A/V 

escolhido. Às vezes, por exemplo, o texto é cômico ou irônico e o A/V 

não apresenta a característica adequada, então a chamada é 

modificada, seguindo orientação dos aprovadores. Algumas vezes faz-

se alteração no texto para adequá-lo ao A/V, outras vezes, o processo 

é inverso, altera-se o A/V para coincidir com o texto. 

 

Depois de modificada, reavaliada e liberada, a chamada é 

enviada para o setor de Programação para ser veiculada de acordo 

com roteiro da mídia de chamadas. 

 

                                                 
24 Ato de assistir a uma fita selecionando e anotando os pontos de interesse para edição. 
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2) Nos casos em que a chamada é feita apenas com base nos 

scripts, sem que a equipe de promoções tenha acesso às imagens – 

como acontece quando a edição da maioria das novelas atrasa – o 

talento do redator se torna ainda mais importante, já que ele precisa 

captar o clima da novela apenas pelo papel. E são essas chamadas que 

exigem maior atenção na hora da aprovação, já que uma determinada 

fala que o redator escolheu pelo script pode ter sido gravada num 

plano de câmera incompatível com o seu texto ou a expressão do ator 

pode não sair como esperado pelo redator na concepção da chamada. 

Isso muitas vezes gera enorme transtorno, pois a chamada 

precisa ser alterada às pressas.  

 

No próximo quadro encontramos, de forma sintética, o fluxo de 

atividades de criação/produção/exibição das chamadas de 

programação da Rede Globo, bem como seus responsáveis diretos. No 

entanto, apesar da seqüência apresentada não sofrer grandes 

alterações, há casos em que estas etapas não seguem, 

necessariamente, o fluxo a seguir: 

 
QUADRO Nº 4. FLUXO DE ATIVIDADES E RESPONSÁVEIS continua 

 ETAPA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

1ª. 
Solicitação de produção de chamadas à 
Divisão de Promoções 

- Divisão de Mídia 

2ª. Análise da solicitação 
- Gerente de Redação  
- Redatores  

3ª. 
Obtenção de imagens e informações 
sobre os programas / decupagem / 
seleção de trechos relevantes 

- Assistentes de 
Promoções 

4ª. Redação e roteirização da chamada - Redatores 
5ª. Avaliação / aprovação do texto - Gerente de Redação 

6ª. Gravação da locução off 
- Locutor 
- Operador de Áudio 

7ª. 
Encaminhamento do roteiro para 
edição e videografismo 

- Assistentes de 
Promoções 

8ª. 
Edição de imagens, áudio e 
videografismo 

- Editor de Imagens 
- Sonoplasta 
- Videografista 
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QUADRO Nº 4. FLUXO DE ATIVIDADES E RESPONSÁVEIS  conclusão 

 ETAPA ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

9ª. Avaliação da primeira versão editada 
- Gerente de Redação  
- Gerente de Edição  
- Diretor de Promoções 

10ª. Modificações / finalização - Equipe de Promoções 

11ª. 
Aprovação final e liberação para 
veiculação 

- Gerente de Redação  
- Gerente de Edição  
- Diretor de Promoções 

12ª. Exibição - Divisão de Operações 
  

d) Planejamento e estratégias de veiculação 

 

Na Rede Globo, é a Divisão de Mídia que define a exibição das 

chamadas na programação da rede. Assim, este é um aspecto que não 

compete à Divisão de Promoções. De acordo com o gerente Francisco 

Leão, a emissora entende que dessa maneira é mais seguro, pois, com 

o controle da veiculação sendo exercido por outro setor não há a 

possibilidade de se negociar prazos, o que dá uma maior garantia da 

entrega do produto e da conseqüente exibição dentro do planejado.  

 

Através da permanente análise de pesquisas de audiência, os 

supervisores de mídia elaboram os mapas de inserção diária de 

chamadas (ver Anexos) e encaminham para a Divisão de Promoções – 

que vai produzir as chamadas – e para a Coordenação de Programação 

– que vai exibir as chamadas. Estes mapas são elaborados de acordo 

com os dados qualitativos e quantitativos da audiência e ratificados em 

reuniões das diretorias dos departamentos de programação e 

comercial. O fornecedor das pesquisas é o IBOPE – Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística – que é um organismo privado e que 

detém, praticamente, o monopólio das pesquisas de audiência de 

televisão no Brasil, tendo as emissoras como grandes clientes. 

 

As pesquisas do IBOPE são compradas pela emissora, que tem à 

disposição uma diversidade de softwares desenvolvidos especialmente 

para pesquisas de audiência de televisão.  
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Para o trabalho de planejamento de mídia de chamadas, a Globo 

utiliza os softwares Telereport – que apresenta perfis de programas, 

audiências minuto-a-minuto e permite o cruzamento e a avaliação da 

base total de dados de audiência de TV – e o Planview – software que 

possibilita simulações, otimizações e pós-análise de planos de mídia.25 

 

A quantidade de intervalos comerciais, bem como os horários de 

início e fim de cada programa, são estabelecidos pela Divisão de 

Planejamento. Essas informações chegam aos supervisores de mídia 

que fazem a análise e definem as inserções das chamadas ao longo de 

toda a programação, montando o mapa de mídia de chamadas. 

 

Podemos perceber uma característica básica de estratégia no 

item específico de veiculação das chamadas da Rede Globo: 

geralmente, são exibidas duas chamadas por cada intervalo e em 

posições fixas – uma na abertura e a outra no encerramento do break 

comercial26. Ao analisarmos este procedimento, levantamos algumas 

conclusões empíricas que não foram devidamente comprovadas pela 

emissora – talvez por se tratarem de informações muito estratégicas – 

mas que apresentam grande pertinência. Tais conclusões estão 

relacionadas à relevante importância dessas posições fixas na grade de 

programação. 

 

Vejamos então a seguir, uma possível estratégia de veiculação 

para cada posição-chave da chamada no intervalo. 

 

a) Na abertura do intervalo 

 

A abertura do intervalo, ou “cabeça do break” no jargão 

televisivo, é um momento em que o telespectador, normalmente, está 

bastante atento ao programa que está sendo exibido, principalmente 
                                                 
25 Conforme informações da Divisão de Mídia de Chamadas da Rede Globo. 

26 Utilizamos indistintamente as expressões “intervalo comercial”, “break” e “break comercial”. 
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porque é comum que a ida para o intervalo se dê em momentos de 

forte emoção, de grande expectativa da audiência sobre o programa, 

conforme Balogh (2002):  

 

...Um outro mecanismo que se reitera com grande freqüência na 

novela são os ganchos entre blocos, entre capítulos, entre o 

capítulo do sábado e o da segunda-feira. O gancho representa um 

mecanismo de suspensão do sentido que ocorre, em geral, nos 

momentos de maior tensão do relato. O sentido suspenso deverá 

ser reatado no bloco ou no capítulo subseqüente. (BALOGH, 2002:166) 

 

Esse recurso neutraliza um pouco o efeito zapping, fazendo com 

que o telespectador não mude de canal imediatamente e seja, com 

isso, impactado por uma chamada de programação, pelo anúncio de 

mais um programa da emissora.  

 

b) No encerramento do intervalo 

 

Geralmente, o intervalo comercial se encerra com a exibição de 

uma chamada de programação. Neste caso, a chamada funciona não 

só como chamada em si, divulgando um outro programa, mas também 

como uma espécie de aviso de retorno do programa interrompido, pois 

graças à recorrência tradicional desse encaixe na grade de 

programação da Rede Globo, é possível afirmar que a maioria da 

audiência está condicionada a entender que ocorrerá o reinício do 

programa após uma segunda chamada de programa nacional    

no mesmo intervalo. 

 

Ainda sobre a exibição das chamadas por intervalo, cabe uma 

ressalva: a programação de chamadas feita pela matriz da Rede 

Globo, geradora da programação nacional, não contempla em seu 

planejamento, naturalmente, a veiculação de chamadas de programas 

locais e regionais de suas emissoras afiliadas. Isto significa que cada 

retransmissora deve utilizar o interior do intervalo comercial para 
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veicular chamadas e promover seus programas próprios. Em alguns 

casos a retransmissora pode negociar com a geradora a substituição 

de uma chamada nacional em uma das extremidades do break – na 

abertura ou no encerramento – por uma local ou regional, de acordo 

com as necessidades de promoção de cada retransmissora. Neste 

caso, é importante observar qual tipo de programa terá sua chamada 

substituída e qual tipo será promovido, para um melhor e mais 

estratégico encaixe da chamada, dentro dos padrões definidos pelas 

divisões de Planejamento e de Mídia. 

 

2.4  CATEGORIAS DE CHAMADAS 

 

Como parte fundamental deste estudo, apresentamos neste 

tópico uma categorização das diversas chamadas da Rede Globo. Esta 

categorização auxiliará o trabalho da análise propriamente dita, bem 

como poderá servir, futuramente, de referencial formal para as 

práticas profissionais de planejamento, elaboração e produção de 

chamadas de um modo geral, tendo em vista o fato de não existirem 

documentos, cartilhas ou manuais de produção de chamadas da 

referida emissora. O trabalho com chamadas ainda se dá de maneira 

não sistematizada, o saber é repassado verbalmente pelos funcionários 

mais experientes aos que chegam para trabalhar na produção de chamadas. 

 

O que apresentaremos a seguir é, assim, uma categorização 

própria, sistematizada e formalizada por este estudo. 
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As chamadas de programação apresentam-se divididas nas 

seguintes categorias2277: 

 

a) Teasers; 

b) Lançamento; 

c) Estréia; 

d) Início de Temporada de Filmes / Eventos; 

e) Manutenção Periódica; 

f) Manutenção Diária; 

g) Institucionais; 

h) Caronas; 

i) Últimos Capítulos / Final de Temporada; 

j) Verticais; 

k) Inter-Programa (IP) ou Pré-Censura; 

l) Áudio de Passagem de Bloco; 

m) Editoriais. 

 

Veremos a seguir o detalhamento de cada categoria de 

chamadas e suas respectivas funções principais. Vale ressaltar que, 

nas categorias de chamadas mais importantes para o estudo, 

ilustramos a descrição com trechos retirados do corpus que 

exemplificam bem a categoria em questão. 

 

                                                 
27 Vale neste momento abrir um breve espaço para relembrar um extinto gênero, parente mais 

próximo da chamada de novela, o gênero “a seguir cenas do próximo capítulo”. Este gênero era 
exibido dentro da novela, no fim do último bloco de cada episódio e deixou de existir por volta do 
início dos anos 1990. Não foi interesse nosso pesquisar o motivo de sua extinção, mas 
entendemos que tenha se dado, principalmente, graças à massificação do controle remoto, que 
fez surgir o ‘efeito zapping’ (MACHADO, apud PEIXOTO, 1991:77), modificando os hábitos de 
consumo de programas de televisão, pois o “a seguir cenas do próximo capítulo” já significava 
que o episódio daquele dia havia acabado, causando desinteresse do telespectador em 
permanecer no mesmo canal, pelo menos naquele momento, aproveitando-se da comodidade do 
controle remoto para mudar de canal. Hoje as novelas terminam e, de imediato, o programa seguinte começa. 
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a) Teasers 

Estas chamadas têm a finalidade de criar no telespectador 

curiosidade e interesse, sem necessariamente revelar ou 

informar do que se trata e qual é o programa que está sendo 

anunciado, causando expectativa na audiência. Normalmente, 

as chamadas desta categoria apresentam forte característica 

de intertextualidade entre gêneros. 

 

b) Lançamento 

Este tipo de chamada também cria expectativa, mas já fornece 

informações básicas como o nome do programa ou do evento, 

bem como apresenta o elenco. No caso das novelas, há as 

chamadas de lançamento que apresentam o elenco principal 

(nome real e imagem de cada ator/atriz) e as que apresentam 

os nomes e as características principais dos personagens. 

Estas chamadas também promovem bastante a música-tema 

da novela. Neste tipo de chamada é recorrente o uso da 

expressão ‘Vem aí...’ seguida do nome do programa, como por 

exemplo, nesta passagem de uma chamada da novela O Clone:  

 

Loc. Off: UMA HISTÓRIA DE AMOR QUE A CIÊNCIA AJUDOU A 

CONSTRUIR. VEM AÍ: O CLONE. 

 

c) Estréia 

Chamadas deste tipo apresentam todos os detalhes do 

programa, promovendo bastante o nome, o dia e o horário da 

estréia. Costumam vir mescladas às de lançamento. Também 

faz parte do padrão desta categoria, para as novelas, o uso de 

expressões como ‘estréia’ e ‘a nova novela das oito...’, seguido 

do nome do autor e da própria novela. A chamada de estréia é 

constituída por cenas de diversos capítulos da novela, sendo 

impossível para o telespectador identificar quando as cenas e 

os fatos mostrados na chamada ocorrerão. Ela perde a 
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validade automaticamente após a exibição do primeiro 

capítulo. No fluxo temporal (ver Temporalidade, p. 65), 

chamadas desta categoria têm seu funcionamento apenas 

durante o período que antecede a estréia, geralmente de um 

mês. Vemos ainda, na chamada de estréia, o objetivo de 

iniciar o telespectador na novela, nos personagens, nas 

tramas, trazendo uma idéia geral do que ocorrerá durante toda 

a novela. Vejamos um exemplo: 

 

Loc. Off:  NÃO EXISTEM FRONTEIRAS PARA UM GRANDE AMOR.  

MESMO SE ESSA PAIXÃO DESAFIA SÉCULOS DE CRENÇAS 

E TRADIÇÕES. A CIÊNCIA TAMBÉM NÃO CONHECE 

FRONTEIRAS. MESMO SE O DESAFIO FOR FASCINANTE E 

AO MESMO TEMPO ASSUSTADOR! 

DIA PRIMEIRO, ESTRÉIA, A NOVA NOVELA DAS OITO... 

DE GLÓRIA PEREZ. O CLONE. 

 

d) Início de Temporadas de Filmes / Eventos 

Em geral, são chamadas especiais, que promovem o início de 

competições esportivas, de temporada de filmes, de especiais 

de final de ano, etc. Podem ser semelhantes às de lançamento. 

Uma recorrência padrão da Globo, por exemplo, para as 

chamadas de final de ano, apresenta no início do produto, a 

expressão dêitica28 ‘Fim de ano na Globo...’ 

 

e) Manutenção Periódica  

Estas chamadas servem para manter a lembrança do 

telespectador sobre o produto promovido e divulgar o 

conteúdo específico de cada programa especial. Programas 

especiais são aqueles que não têm veiculação diária e sim 

semanal ou esporádica, tais como programas de auditório, partidas 

                                                 
28 Dêiticos – ou embreantes – são elementos que marcam no enunciado, a sua situação de 

enunciação. (MAINGUENEAU, 2002:108) Trabalharemos, principalmente, com dêiticos temporais 
e espaciais, que definem quando e onde se passa o fato. 
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de futebol, shows artísticos, programas de final de semana, etc. 

Uma série de expressões de natureza dêitica caracteriza este tipo 

de chamada, por exemplo, ‘próxima semana’; ‘em’ + o mês; ‘neste’ 

+ o dia da semana; ‘amanhã’; ‘hoje; ‘daqui a pouco’. Nas 

chamadas de programas ‘ao vivo’ encontramos também esta 

expressão (ao vivo) tal e qual nas chamadas de transmissões 

esportivas, como partidas de futebol, corridas de automóveis, etc. 

 

f) Manutenção Diária 

Este é o tipo mais comum de chamadas. Também conhecidas 

como chamada de sustentação ou simplesmente ‘manut’, esta 

categoria tem a finalidade de promover os detalhes mais 

importantes de capítulos específicos dos programas diários, como 

novelas, séries, minisséries, telejornais, etc. Mais especificamente, 

os termos recorrentes são: ‘nesta’ + o dia da semana; ‘amanhã’ e 

‘hoje’. Além destes, também se anuncia o horário em que será 

veiculado o programa na grade de programação, seja anunciando 

a hora exata ou fazendo o que se poderia chamar de mais uma 

auto-referência à emissora: quando a chamada faz uso da 

expressão ‘depois’, complementada com a menção do nome de 

um determinado programa, por exemplo, ‘depois do Jornal 

Nacional’, ‘depois do Programa do Jô’. Outra característica: a 

chamada de manutenção diária “hoje” apresenta algumas das 

principais cenas, especificamente, do episódio daquele dia. Em 

geral, este tipo de chamada traz situações que estão ocorrendo 

com mais longevidade durante a novela e que costumam 

pertencer a uma ou várias das tramas principais da novela, como 

por exemplo, em Laços de Família, a disputa entre mãe e filha 

pelo amor de um mesmo homem, conforme o trecho a seguir: 

 

Loc. Off: HELENA NÃO AGUENTA MAIS DISPUTAR COM A PRÓPRIA 

FILHA... O AMOR DE EDU! 
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g) Últimos Capítulos / Final de Temporadas 

Similares às ‘manuts’, estas chamadas têm a finalidade de 

promover os episódios finais de novelas, séries e minisséries. 

Diferem das anteriores por apresentarem cenas mais 

importantes de momentos do desfecho da trama, conferindo 

ainda mais destaque ao programa. As cenas, em geral, são 

reveladoras e com uma carga melodramática mais intensa. 

Juntamente com as cenas mais impactantes do episódio 

temos, por exemplo, para maior reforço promocional, o 

destaque videográfico para a expressão ‘último(s) capítulo(s)’.  

 

h) Institucionais 

Servem para campanhas de utilidade pública ou de prestação 

de serviços à comunidade, e/ou, ainda, para criar/manter a 

identidade da emissora. Em geral, costumam promover o 

slogan da emissora. 

 

i)     Caronas 

São pequenas chamadas de, no máximo, 7 segundos, que 

servem para promover as estréias de novos programas. Elas 

são diferentes das de estréia porque são dependentes de 

outras chamadas, pois são exibidas acopladas às chamadas de 

outros programas, como se estivessem “pegando uma carona”. 

 

j)     Verticais 

Divulgam vários programas em uma só chamada. Promovem 

os programas seguindo a temporalidade do fluxo da grade 

horária verticalizada da programação da emissora.29 

                                                 
29 Sobre detalhamento conceitual de grade de programação e suas particularidades principais, ver o 

item deste capítulo “O que é programação de televisão”, p. 39. 
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k) Inter-Programas (IP) ou Pré-Censura 

São chamadas com duração máxima de 15 segundos, exibidas 

exclusivamente entre um programa e outro e que promovem o 

programa que vai começar. Apresentam informações 

recorrentes nas demais chamadas, como dia e horário, além 

do nome do programa e a sua classificação etária – por isso 

são conhecidas também como chamadas de pré-censura. 

Também possuem características de institucionais, pois 

sempre apresentam o nome e o slogan da emissora. 

 

l)     Áudio de passagem de Bloco30 

Estas chamadas contêm apenas locução em off, duram, no 

máximo, 7 segundos e são veiculadas sobrepostas à vinheta 

do programa que está sendo exibido (apenas em novelas), no 

momento da ida para cada break. 

 

m) Editoriais31 

Denominamos chamadas editoriais as que são feitas dentro 

dos programas de auditório, dos telejornalísticos e das 

transmissões esportivas. Geralmente são pequenos textos falados 

pelos próprios apresentadores/narradores destes programas. 

 

Além das categorias de produção acima, as chamadas são 

também classificadas – sob o ponto de vista do Departamento 

Comercial – em “spot” e “com patrocínio” (ou “com pat”, ou ainda, 

com “rab”, abreviatura de ‘rabicho’ comercial). A primeira significa que 

a chamada de determinado programa é exibida sem mensagem de 

patrocínio acoplada. A outra, como o próprio nome diz, é a chamada 

que tem acoplada a ela alguma mensagem de patrocínio do referido 

programa. São, portanto, determinações estritamente comerciais e 

que não alteram o conteúdo discursivo da chamada; elas recebem essa 
                                                 
30 Não pesquisamos detalhes desta categoria por não se tratar de um produto audiovisual. 

31 Também foi percebida, mas como não faz parte do nosso corpus, não pesquisamos sobre esta categoria. 
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denominação juntamente com a denominação da categoria de 

produção, por exemplo: “Chamada O Clone – Último Capítulo – Com 

Pat” ou “Chamada Laços – Manut. – Spot”. Neste último caso, é mais 

comum que o termo ‘spot’ seja omitido, isto é, geralmente, se não há 

a expressão ‘com pat’ ou ‘com rab’ significa que se trata de uma 

chamada ‘spot’. 

 

2.5  RECORRÊNCIAS SÓCIO-LINGÜÍSTICAS 

 

Como já abordamos, os gêneros do discurso apresentam 

inúmeras e variadas recorrências (cf. Cap. 1), sendo a principal, em 

nossa linha de estudo, a que diz respeito às suas funções sócio-

comunicativas. Ou seja, é a função comunicativa que mostra o 

contorno do gênero, que o define e o torna conhecido dos 

interlocutores, atuando como elemento importante no processo de 

produção e interpretação de textos. Por exemplo, as chamadas de 

novela têm características que lhes são próprias e as distinguem das 

chamadas típicas de programa de auditório. No entanto, todas as 

chamadas, de qualquer natureza, exercem a mesma função social: 

promover os programas a serem exibidos pela emissora, estimulando 

o telespectador a assisti-los. Assim sendo, apesar das possíveis 

diferenças de composição, não há dificuldades em reconhecer todas as 

variedades de chamadas como sendo um único gênero. 

 

Além das sócio-comunicativas, outras recorrências podem ser 

relevantes para caracterizar o gênero chamada de programação, como 

é o caso da repetição de termos lingüísticos e/ou de temas próprios 

correlacionados ao gênero novela. Por exemplo, amor, traição, 

separações, desejo de riquezas, de vingança, são assuntos comuns às 

tramas novelísticas que também ganham destaque nas chamadas. Por 

sua vez, enunciados como “estréia nesta segunda a nova novela das 

oito” também já nos são bastante familiares. 
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2.6  GÊNERO-FONTE E COEXISTÊNCIA 

 

Neste tópico apresentamos e definimos uma expressão que será 

bastante utilizada a partir de agora: gênero-fonte. Como gênero-fonte 

das chamadas, entendemos todos os programas por elas promovidos – 

em nosso caso a novela das 21 horas da Rede Globo. Ou seja, a 

chamada só existe porque existe um programa – um gênero-fonte – 

que será exibido e que precisa ser divulgado, vendido ao 

telespectador, através, sobretudo, da chamada de programação.  

 

Podemos acrescentar ainda, que a chamada apresenta um outro 

importante fator ligado ao gênero-fonte, o fator de coexistência, já que 

o gênero em questão depende da existência do gênero-fonte. Mas esta 

coexistência não é recíproca, isto é, existe dependência apenas do 

gênero chamada com relação ao gênero-fonte, pois, não existe 

chamada sem programa, mas o contrário pode existir, ou seja, pode 

haver programa sem chamada na grade de programação. Neste 

contexto, uma novela pode ser gênero, apenas, e também gênero-

fonte. Já a chamada será sempre apenas gênero, nunca um gênero-fonte. 

 

2.7 FORMATO-PADRÃO DAS CHAMADAS 

 

Estas diversas peculiaridades das chamadas de programação, 

abordadas acima, caracterizam e dão corpo ao que chamaremos de 

formato-padrão do referido gênero. Este formato-padrão surgiu no 

início dos anos 1970 e foi se desenvolvendo, transformando-se.32  

                                                 
32 Ao falar em gêneros, falamos em construtos sócio-comunicativos que se desenvolvem através 

dos tempos. Nosso interesse aqui não foi buscar o histórico das chamadas desde os seus 
primórdios, mas sabemos que elas apresentam uma evolução histórica, já que existem desde o 
princípio da TV. Procuramos apresentar o gênero no presente. O período referido serve apenas 
para mostrar que, como gênero, a chamada segue uma trajetória cronológica. 
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No quadro a seguir, mostramos, de maneira detalhada, esse 

formato-padrão e suas respectivas características. Vale salientar 

que o exemplo apresentado faz parte do corpus pesquisado – as 

chamadas de novelas – mas as observações em torno da 

padronização valem para, praticamente, todas as chamadas tradicionalmente 

produzidas pela Divisão de Promoções da Programação da Rede Globo.  

 

Vejamos primeiramente, no próximo quadro, a estrutura 

seqüencial do formato-padrão das chamadas de novela: 

 
QUADRO Nº 5. ESTRUTURA SEQÜENCIAL DO FORMATO-PADRÃO TRADICIONAL DAS CHAMADAS 

VINHETA DA NOVELA E LOCUÇÃO OFF (LOC. OFF) DO NOME DA NOVELA 

LOC. OFF DE FATO RELEVANTE DO EPISÓDIO ANTERIOR (Flashback) 

TRECHO DE ÁUDIO E VÍDEO “LITERAL” REFORÇANDO A LOC. OFF  

LOC. OFF DE NOVO FATO OU MAIS UM REFERENTE AO ANTERIOR 

TRECHO DE ÁUDIO E VÍDEO “LITERAL” REFORÇANDO A LOC. OFF 

LOC. OFF DE DÊITICOS DE DIA, HORÁRIO E NOME DA NOVELA 

VINHETA DA NOVELA 

 

Neste quadro entram também os elementos que mantêm a 

identidade audiovisual da novela, que são, além da vinheta, os 

caracteres videográficos de dia e hora com o mesmo padrão visual da 

vinheta, bem como a trilha sonora da novela em background (BG).  

 

Este fluxo é recorrente em, praticamente, todas as chamadas de 

novelas da Rede Globo. As chamadas de programas que não têm 

grande seqüência narrativa como as novelas e minisséries, 

diferenciam-se deste fluxo, basicamente, pela ausência do flashback.  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

O GÊNERO CHAMADA DE PROGRAMAÇÃO – UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE  

AS CHAMADAS DE NOVELAS DA REDE GLOBO 

 

61 

A seguir, temos a exemplificação do formato-padrão através do 

roteiro de uma chamada de Porto dos Milagres. 

 
QUADRO Nº 6. EXEMPLO DE UMA CHAMADA DO FORMATO-PADRÃO 

Chamada B 

CH. MILAGRES – MANUTENÇÃO 2 – “NESTA” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

B1 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES + 
Música-tema em background (BG). 

B2 Cenas do caminhão. 
Loc. Off: ERIBERTO CONSEGUIU 
SABOTAR O CAMINHÃO DE GUMA! 

B3 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira. 

Palmeira desesperado: "Eu tô sem freio!" 

B4 Cenas do acidente. 
Loc. Off: E ACABA ACONTECENDO UM 
GRAVE ACIDENTE! 

Bomtempo p/ Zé Abreu: "Alguém tem 
que tirar ele de lá!" 

B5 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Bomtempo e Zé 
Abreu.  Zé: "Guma vai morrer e tem que ser 

agora!" 

B6 
Trecho de A/V de diálogo 
de Zezé. 

Zezé Mota passando mal em terreiro: 
"Guma meu filho! Guma vai se afogar!" 

B7 
Cenas do caminhão 
acidentado. 

Loc. Off: AGORA, A VIDA DO PESCADOR 
ESTÁ EM PERIGO! 

B8 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira desesperado. 

Palmeira se debatendo, preso, dentro do 
caminhão: "Não me deixe morrer, minha 
mãe!" 

B9 
Cenas diversas.  

Videografismo: SEGUNDA.  
Loc. Off: NESTA SEGUNDA... 

B10 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres 

Loc. Off: EM PORTO DOS MILAGRES + 
Música- tema em BG. 

 

Do ponto de vista da estrutura composicional, há elementos 

predominantes e que sempre se repetem. Logo na abertura (B1) 

aparece a marca/vinheta do programa – no caso, a vinheta da novela – 

e a trilha sonora com a música-tema em background. Como 

dissemos, estas recorrências promovem e reforçam a identidade 

audiovisual do programa.  
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Em seguida, temos a locução off do nome do programa, que é 

mais uma característica marcante das chamadas e que identifica, 

inicialmente, qual o produto promovido, por exemplo:  

 

B1 - Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES 

 

A chamada segue com a locução off fazendo, geralmente, uma 

rápida retrospectiva – um flashback – de um importante momento do 

episódio anterior (B2): 

 

B2 - Loc. Off: ERIBERTO CONSEGUIU SABOTAR O CAMINHÃO DE GUMA! 

 

O flashback tem grande relevância nas chamadas de novelas e 

minisséries. Para Balogh (2001:77), “A interrupção da seqüência no 

presente, por um ou mais flashbacks constitui a forma de manifestação 

mais comum da seqüência anacrônica no discurso audiovisual, mas essa 

interrupção se pode dar mediante a uma projeção temporal para o futuro”. 

Ou seja, os trechos de flashbacks das chamadas trazem cenas 

passadas e que não serão mais mostradas na novela, buscando 

estabelecer sentido também para quem não acompanhou o episódio 

anterior, e, até mesmo, tentando a adesão de novos telespectadores, 

já que conta uma parte do que vem se passando na história. 

 

Sobre a locução off, pudemos ainda perceber e confirmar a 

existência de um único narrador para todas as chamadas da emissora, 

de todos os tipos de programas. A principal importância deste narrador 

oficial é que ele tem função semelhante ao do narrador dos gêneros 

literários (conto, romance, etc.) ou cinematográficos (trailers, filmes, 

documentários, etc.), ele é onipresente e onisciente. O narrador das 

chamadas tudo sabe sobre a novela, sobre os personagens, sobre as 

tramas e os fatos e vai ‘costurando’ tudo, contando a história em 

partes ao telespectador, como se cada chamada fosse uma mini-

novela. Este recurso facilita bastante o entendimento do interlocutor, 
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tal e qual nos filmes de cinema em que, num determinado momento 

da história, torna-se necessária uma mudança brusca de tempo ou 

uma explicação objetiva de certos acontecimentos que levariam horas 

para serem explicados/mostrados. O narrador viabiliza, portanto, 

juntamente com a edição, o fator contração de tempo/espaço, 

analisado no próximo item do estudo (p. 64). 

 

Seguindo a análise, mais um elemento característico das 

chamadas é a seleção de trechos de áudio e vídeo (A/V) originais que 

são retirados da novela e que costumam ser prenunciados na locução 

em off (trechos sublinhados), por exemplo: 

 

B2 – Loc. Off: ERIBERTO CONSEGUIU SABOTAR O CAMINHÃO DE GUMA! 

B3 - A/V - Palmeira desesperado: "EU TÔ SEM FREIO!" 

B4 - Loc. Off: E ACABA ACONTECENDO UM GRAVE ACIDENTE! 

B5 - A/V - Bomtempo p/ Zé Abreu: "ALGUÉM TEM QUE TIRAR ELE DE LÁ!" 

B5 - A/V - Zé Abreu: "GUMA VAI MORRER E TEM QUE SER AGORA!" 

B6 - A/V - Zezé Mota passando mal em terreiro: "GUMA MEU FILHO! 

GUMA VAI SE AFOGAR!" 

B7 - Loc. Off: AGORA, A VIDA DO PESCADOR ESTÁ EM PERIGO! 

B8 - A/V - Palmeira se debatendo, preso, dentro do caminhão: "NÃO 

ME DEIXE MORRER, MINHA MÃE!" 

 

Os trechos de A/V são retirados da novela e inseridos nas 

chamadas para, sobretudo, reforçar e legitimar a locução em off33, 

ilustrando com cena “real” da novela o que o narrador comentou ou irá 

comentar (às vezes o comentário do narrador é posposto ao A/V).   

 

Finalizando o formato-padrão da chamada, há o encerramento 

com o narrador promovendo o dia e o nome da novela: 

 

B10 - Loc. Off: NESTA SEGUNDA... EM PORTO DOS MILAGRES. 

                                                 
33 Cf. análise detalhada no Cap. 3. 
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Especificamente nesta chamada, não há referência ao horário da 

exibição do episódio – como vemos nos outros exemplos do estudo – 

porém, o mais comum é que apareça antes do nome da novela, a 

expressão: “Depois do Jornal Nacional”34, que além de orientar o 

telespectador quanto ao horário da exibição do capítulo, ainda mantém 

a lembrança da existência do programa anterior, no caso, o Jornal Nacional. 

 

2.7.1  CONTRAÇÃO DE TEMPO/ESPAÇO 

 

Queremos focar a atenção neste momento para o que estamos 

designando aqui de fator contração de tempo/espaço das chamadas. A 

contração de tempo/espaço tem relação direta com o fato de os 

programas promovidos terem em média 1 hora de duração. Já as 

chamadas, por sua vez, geralmente, não costumam ter mais de 45 

segundos. Mas neste curto espaço de tempo elas precisam vender 

cada episódio da novela, apresentando a melhor ou algumas das 

melhores e mais importantes cenas do capítulo. É preciso, então, falar 

mais, dizendo menos. Neste sentido, percebemos que as cenas da 

novela selecionadas para aparecer numa chamada são aquelas que 

conseguem ilustrar melhor as tramas, costuradas pela locução em off, 

como veremos adiante. 

 

Esta característica das chamadas diz respeito também, ao fato de ser 

ela um produto publicitário. Gêneros pertencentes a esse domínio discursivo 

costumam ser rápidos, se comparados com outros gêneros, de outros 

domínios, sobretudo os que se apóiam no suporte televisivo. Sobre isto, 

tomamos de empréstimo uma passagem de Vieira (2002:90) que diz: “(...) a 

publicidade faz uso de um ritmo bem mais frenético para a sucessão dos seus 

quadros. Ambos têm como característica a brevidade e a síntese máxima ao 

contar um fato. Repetem-se e se complementam no fluxo televisual (...).”  

                                                 
34 De acordo com informação da supervisora de mídia, Flávia Nesi, o Jornal Nacional é considerado o 

programa-marco da grade de programação da Rede Globo, juntamente com o Jornal Hoje, isto é, estes 
dois programas servem de guia para a elaboração da grade horária da emissora. 
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2.7.2  TEMPORALIDADE 

 

Como a chamada tem a finalidade de divulgar os programas da 

emissora, seguindo o fluxo da grade horária da programação, cada tipo 

de chamada apresenta elementos específicos de acordo com a 

cronologia do gênero-fonte e com seu objetivo. Encontramos em todas 

as chamadas a recorrência de uma dêixis, que apresenta o fator da 

temporalidade como elemento funcional e norteador da produção e das 

estratégias de veiculação destes produtos. Isto significa, como 

veremos, que a cronologia é fundamental e interfere diretamente no 

conteúdo discursivo das chamadas. Nos trechos a seguir, por exemplo, 

o fluxo temporal é devidamente ressaltado pela locução off: 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO, ESTRÉIA, A NOVA NOVELA DAS OITO... 

Loc. Off: NESTA SEXTA, ÚLTIMO CAPÍTULO DE... 

 

Portanto, a temporalidade – e sua materialização lingüística 

através de elementos dêiticos – é um fator de extrema importância no 

funcionamento sócio-discursivo das chamadas, pois, a chamada se 

corporifica em função da grade de programação e vai se modificando 

ao longo do eixo temporal de um dia, uma semana, um mês, etc. 

 

Propomos agora a análise dos atributos e peculiaridades de 

temporalidade presentes nas chamadas de programação.  
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Como exemplo para observação da temporalidade, 

apresentamos três chamadas de categorias e novelas distintas: 

 
QUADRO Nº 7. TEMPORALIDADE DISCURSIVA DAS CHAMADAS – EXEMPLO 1                      

Chamada C 

CH. CLONE – ESTRÉIA 1 (GERAL) – “DIA” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

C1 Clipe clima do Marrocos. Música-tema. 

C2 Cenas diversas. 
Loc. Off: NÃO EXISTEM FRONTEIRAS PARA 
UM GRANDE AMOR... 

C3 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Lucas e Jade. 

Lucas p/ Jade: "Você não vai me perder! 
Você não vai me perder nunca!" 

C4 Cenas diversas. 
Loc. Off: ...MESMO SE ESSA PAIXÃO 
DESAFIA SÉCULOS DE CRENÇAS E 
TRADIÇÕES! 

C5 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Jade e Lucas. 

Jade p/ Lucas: "A gente não foge do nosso 
destino!" 

C6 Cenas diversas. 
Loc. Off: A CIÊNCIA TAMBÉM NÃO 
CONHECE FRONTEIRAS... 

C7 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Ali e Albieri. 

Ali p/ Albieri: "Vocês estão brincando com 
fogo com essa história de clonagem, de 
criar a vida!" 

C8 Cenas diversas. 
Loc. Off: ...MESMO SE O DESAFIO FOR 
FASCINANTE E AO MESMO TEMPO 
ASSUSTADOR! 

Albieri p/ Ali: "Quem disse que eu quero 
clonar gente, eu nunca pensei nisso!" C9 

Trecho de A/V de diálogo 
entre Albieri e Ali. 

Ali: "Pensou, pensa nisso o dia inteiro!" 

C10 
Cenas diversas. 

Videografismo: ESTRÉIA. 
Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... 

C11 

Cenas diversas. 

Videografismo: DIREÇÃO 
JAYME MONJARDIM. 

Loc. Off: DE GLÓRIA PEREZ... 

C12 Cenas diversas. Loc. Off: A NOVA NOVELA DAS OITO... 

C13 
Videografismo: vinheta O 
Clone.  

Loc. Off: O CLONE 

C14 Logomarca Globo  
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No exemplo do quadro 7, antes dos elementos de natureza 

dêitica, mas já relacionados à temporalidade, ressaltamos uma 

característica comum às chamadas de ‘lançamento’ e de ‘estréia’, 

como é o caso desta: geralmente, elas não iniciam com a marca/nome 

do produto e sim com uma locução off já lançando algum aspecto 

importante da novela, como no exemplo:  

 

C2 - Loc. Off: NÃO EXISTEM FRONTEIRAS PARA UM GRANDE AMOR... 

 

Na seqüência, sempre no final da chamada, aparecem as 

expressões dêiticas de dia e horário: 

 

C10 - Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... 

C12 - Loc. Off: A NOVA NOVELA DAS OITO... 
 

Na última cena desta chamada (C14), vemos um reforço institucional, 

com o encerramento do produto apresentando a  logomarca da emissora. 

 

Vejamos outro exemplo: 
 

QUADRO Nº 8. TEMPORALIDADE DISCURSIVA DAS CHAMADAS – EXEMPLO 2 

Chamada D 

CH. LAÇOS – MANUTENÇÃO 2 – “HOJE” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

D1 
Videografismo: vinheta 
Laços de Família. 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA + Música-tema. 

D2 
Cenas de Helena, Edu e 
Camila. 

Loc. Off: HELENA NÃO AGUENTA MAIS 
DISPUTAR COM A PRÓPRIA FILHA... O 
AMOR DE EDU!!! 

D3 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Helena e Edu. 

Helena p/ Edu: “Vamos dar um tempo, 
Edu, pra que a gente possa pensar melhor, 
saber exatamente o que queremos. E se 
podemos ter o que queremos!” 

D4 
Cenas diversas.  

Videografismo: HOJE.  
Loc. Off: HOJE... NOVE DA NOITE... 

D5 
Videografismo: vinheta 
Laços de Família. 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA + Música-tema. 
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Nesta chamada da categoria ‘manutenção diária’, destacamos, 

novamente, a presença dos dêiticos ao final da chamada, sempre 

anunciando o dia e o horário da exibição do programa promovido: 

 

D4 - Loc. Off: HOJE... NOVE DA NOITE...35 

 

O terceiro exemplo da observação do fator temporalidade traz 

uma chamada de ‘último capítulo’, vejamos: 

 
QUADRO Nº 9. TEMPORALIDADE DISCURSIVA DAS CHAMADAS – EXEMPLO 3 continua 

Chamada E 

CH. MILAGRES – ÚLTIMO 1 – “NESTA” C/ CARONA 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

E1 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres. 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES + Música-tema. 

E2 
Videografismo: ÚLTIMO 
CAPÍTULO. 

Loc. Off: ÚLTIMO CAPÍTULO 

E3 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Brício e Flávia na 
lancha desgovernada. 

Brício p/ Flávia: "Eu vou jogar a lancha 
contra as pedras! E nós vamos morrer!" 

E4 
Cenas da lancha 
desgovernada. 

Loc. Off: LÍVIA ESTÁ CORRENDO PERIGO... 
MAS GUMA VAI LUTAR ATÉ O FIM PARA 
SALVÁ-LA! 

E5 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira. 

Palmeira grita p/ Flávia no mar: "Lívia! Eu 
vou lhe salvar! Agüente firme!" 

E6 
Cena de Palmeira em 
perigo. 

Loc. Off: SÓ QUE ELE PODE ACABAR 
PAGANDO MUITO CARO POR SUA 
VALENTIA! 

E7 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira. 

Palmeira fraco: "Chegou a minha hora... 
Iemanjá vai me levar!" 

E8 Fade 

                                                 
35 Embora já tenhamos esclarecido que a novela das 21 horas é popularmente conhecida como 

“novela das oito” e assim tratada nas chamadas (Introdução, p. 15), a novela Laços de Família 
teve a sua veiculação alterada para só iniciar, realmente, a partir das 21 horas, por determinação 
legal da 1ª Vara da Infância e Juventude, pois foi considerada imprópria para exibição antes 
desse horário (Dicionário da TV Globo, Vol. 1. 2003. p. 277). Este fator fez também a Globo 
alterar a característica das chamadas para acostumar o público ao novo horário. 
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QUADRO Nº 9. TEMPORALIDADE DISCURSIVA DAS CHAMADAS – EXEMPLO 3   conclusão 

Chamada E 

CH. MILAGRES – ÚLTIMO 1 – “NESTA” C/ CARONA 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

E9 
Trecho de A/V de diálogo 
de Pitanga. 

Pitanga diante de corpo de Palmeira: 
"Minha mãe, eu lhe imploro de todo o 
coração: devolva a vida de Guma e fique 
com a minha. Minha vida será sua para 
sempre!" 

E10 
Cenas diversas. 

Videografismo: SEXTA. 

Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO 
JORNAL NACIONAL... 

E11 

Cenas diversas. 

Videografismo: ÚLTIMO 
CAPÍTULO. 

Loc. Off: AS EMOÇÕES DO ÚLTIMO 
CAPÍTULO DE... 

E12 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres.  

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES + Música-tema. 

E13 
Chamada Carona CLONE 
“NESTA” 

Loc. Off: E NESTA SEGUNDA, ESTRÉIA, A 
NOVA NOVELA DAS OITO: O CLONE. 

E14 Logomarca Globo.  

 

Notamos de início em (E2), a recorrência da expressão ‘último 

capítulo’ – que se repete no final da chamada (E11) – seguida de cenas 

de momentos decisivos da novela, (E5) a (E9). Finalmente, o 

encerramento com as marcas principais da categoria: 

 

E10 - Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... 

E11 - Loc. Off: AS EMOÇÕES DO ÚLTIMO CAPÍTULO DE... 

 

Além disso, como já vimos, a chamada de ‘último capítulo’ 

costuma trazer com ela uma chamada ‘carona’ da novela que irá 

substituir a que está por terminar, esta é mais uma característica que 

pode ser relacionada à temporalidade. Nesta passagem detectamos 

quem está “pegando a carona”: 

 

E13 - Loc. Off: E NESTA SEGUNDA, ESTRÉIA, A NOVA NOVELA DAS 

OITO: O CLONE. 
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Portanto, nas três chamadas observadas neste item, 

confirmamos e destacamos a presença marcante e recorrente de 

elementos dêiticos que acompanham o espaço/tempo da veiculação da 

novela, como o dia de exibição: “Dia Primeiro”; “Hoje”; “Nesta Sexta”; 

e a referência ao horário na grade de programação da emissora: “A 

nova novela das oito”; “Nove da Noite”; “Depois do Jornal Nacional”. 

   

2.7.3  ATITUDES RESPONSIVAS 

 

Correlacionando-se ainda ao fator da temporalidade, é possível 

lembrar Bakhtin (1997 [1979]) e classificar o gênero chamada de 

programação como um gênero que apresenta para o telespectador a 

possibilidade de uma atitude responsiva ativa: “A compreensão passiva das 

significações do discurso ouvido é apenas o elemento abstrato de um fato real 

que é o todo constituído pela compreensão responsiva ativa que se materializa 

no ato real da resposta (...) subseqüente.” (BAKHTIN, 1997 [1979]:290) 

 

Na chamada de programação, a compreensão do que é dito não 

leva a uma atitude responsiva ativa e imediata, mas sim ao que 

Bakhtin (id) denomina de compreensão responsiva de ação retardada, 

pois os telespectadores compreendem de modo ativo, mas são 

“orientados” pela chamada a agir – assistir ao programa – em outro 

momento, já que a chamada é exibida em horários diferentes dos 

programas que elas promovem. Ainda sobre esse importante 

elemento, Bakhtin  (1997 [1979]) considera que: 

 

A compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e 

preparatória para uma resposta (seja qual for a forma de sua 

realização). O locutor postula esta compreensão passiva que, por 

assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro, 

o que espera é uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma 

objeção, uma execução, etc. (BAKHTIN, 1997 [1979]:291) 
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Ver, assistir ao programa promovido na chamada é, pois, a ação 

responsiva ativa retardada do telespectador. 

 

Após apresentar os principais aspectos concernentes às 

chamadas de programação da Rede Globo, partiremos agora, no 

capítulo a seguir, para a análise minuciosa das chamadas específicas 

de três novelas da Rede Globo. Veremos como se apresentam, na 

prática, os aspectos estudados e classificados até agora.  
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDO DE CASO: AS CHAMADAS DE 

PROGRAMAÇÃO DE TRÊS NOVELAS DA REDE GLOBO 

 

Neste capítulo, realizamos a análise detalhada do caráter 

dialógico e polifônico das chamadas. Paralelamente às análises, 

abordamos alguns aspectos teóricos sobre o fenômeno do dialogismo e 

da polifonia. 

 

Entendemos que ao lado da temporalidade, que funciona como 

um importante elemento para categorização das chamadas, a polifonia 

é a base do funcionamento lingüístico-discursivo deste gênero textual.  

  

33.1  DIALOGISMO, POLIFONIA E HETEROGENEIDADE MOSTRADA 

  

Além dos conceitos pioneiros de gêneros do discurso, sem 

dúvida, a natureza constitutivamente dialógica da linguagem – o 

dialogismo – é uma das principais contribuições teóricas de Bakhtin, 

balizadora de inúmeros desdobramentos de suas teorias em torno do discurso.  

 

Para Bakhtin (1997 [1979]), todo discurso produzido é 

fundamental e essencialmente dialógico, isto é, não há enunciado sem 

uma dimensão dialógica, já que todo enunciado está relacionado a 

enunciados anteriormente produzidos. Num enunciado, não há só a 

“existência do sistema da língua que utiliza, mas também a existência 

dos enunciados anteriores – emanantes dele mesmo ou do outro (...) 

Cada enunciado é um elo na cadeia da comunicação muito complexa 

de outros enunciados.” (BAKHTIN, 1997 [1979]:291) Por isso, todos os 

discursos se caracterizam pela diversidade, pela variedade de vozes, o 

que chamamos aqui também de mesclagem de vozes.  
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Com relação ao nosso objeto de estudo, apesar da chamada de 

programação ser veiculada num suporte que não prioriza o diálogo 

entre os interlocutores, já que o telespectador não interfere na 

construção da chamada nem dialoga com a emissora, pode-se afirmar 

que a chamada apresenta uma grande diversidade de vozes, ela é 

essencialmente polifônica. 

 

Gostaríamos agora de fazer, via Balogh (2002:24), uma 

oportuna referência ao suporte televisivo e sua linguagem 

marcadamente heterogênea, intertextual e inter-genérica: 

  
O que costumamos chamar, de forma imprecisa, de ‘linguagem 

de TV’ é, na realidade, uma mescla de conquistas prévias no 

campo da literatura, das artes plásticas, do rádio, do folhetim, 

do cinema... assimilados de forma assimétrica pela ‘linguagem 

de TV’. Aos hibridismos citados vão se acrescentando inovações 

técnicas e expressivas (...) O mais corriqueiro dos programas 

ficcionais de TV trará um agenciamento de sons e imagens 

herdado da montagem cinematográfica à qual se acrescem as 

interrupções para os comerciais, próprios da TV, os 

enquadramentos cuja concepção vem das artes plásticas, da 

fotografia e do próprio cinema, os ganchos ocorridos antes das 

interrupções remetem ao folhetim literário e radiofônico, com a 

diferença de que os intervalos da TV são inundados de 

propagandas. Ou seja, cada uma das estratégias de enunciação 

da TV remete a uma diacronia feita de heranças múltiplas 

incorporadas de forma assimétrica pela televisão. (BALOGH, 2002:24) 

 

Os gêneros televisivos – e em particular, o nosso objeto de 

estudo – seguem, pois, todos estes aspectos que caracterizam o 

domínio discursivo televisivo, sendo constituídos pela polifonia. 
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Numa breve e pertinente distinção entre os termos dialogismo e 

polifonia, temos a seguinte reflexão de Barros (1997): 

 

... distingui claramente dialogismo e polifonia, reservando o termo 

dialogismo para o princípio dialógico constitutivo da linguagem e 

de todo discurso e empregando a palavra polifonia para 

caracterizar um certo tipo de texto, aquele em que o dialogismo 

se deixa ver, aquele em que são percebidas muitas vozes... 

(BARROS, 1997:35) 

  

Outro autor presente em nosso estudo, Maingueneau (2002) 

denomina o dialogismo de ‘interatividade constitutiva’ conceituando 

resumidamente como sendo “uma troca, explícita ou implícita, com 

outros enunciadores, virtuais ou reais, e supõe sempre a presença de 

uma outra instância de enunciação à qual se dirige o enunciador e com 

relação à qual constrói o seu próprio discurso.” (MAINGUENEAU, 2002:54).  

 

Já Authier-Revuz (1990) fala em heterogeneidade mostrada e 

constitutiva. A heterogeneidade constitutiva equivaleria ao princípio do 

dialogismo bakhtiniano, constitutivo de todo discurso e de difícil 

localização na superfície textual. Já a heterogeneidade mostrada se 

apresenta de maneira mais clara nos textos. No caso das chamadas, 

estes elementos mostrados podem ser facilmente percebidos, por 

exemplo, pela costura entre a voz do narrador e as falas ‘literais’ dos 

personagens. Trata-se, pois, em linhas gerais, de inscrever o ‘outro’ no 

discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

  

Abordaremos agora os aspectos discursivos da polifonia. Nossa 

análise fundamenta-se especialmente nas noções teóricas de discurso 

relatado – direto e indireto – típico da heterogeneidade mostrada, 

conceito desenvolvido por Authier-Revuz (1999), bem como as 

características do que Marcuschi (2003a) vem chamando de 

intertextualidade inter-gêneros.  
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Para isso, propomos a divisão das chamadas em dois grupos: 

 

1. Chamadas-cópia do gênero-fonte; 

2. Chamadas que usam a intertextualidade inter-gêneros. 

 

Entramos, então, na investigação detalhada das chamadas de 

cada um destes grupos. 

 

3.1.1  Grupo 1: CHAMADAS-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE 

 

Classificamos como chamadas-cópia do gênero-fonte aquelas 

formadas, basicamente, apenas por cenas e trechos integralmente 

retirados das novelas. Este tipo é identificado facilmente pelos 

interlocutores – telespectadores36. São as chamadas que seguem 

habitualmente o formato-padrão, compostas, basicamente, por uma 

combinação polifônica de trechos de locução off, trechos de áudio e 

vídeo, além de videografismo com os elementos de identidade visual 

da novela. Neste grupo, encontram-se as chamadas mais comuns e 

mais tradicionais, pertencentes, principalmente, às categorias ‘estréia’, 

‘manutenção’ e ‘últimos capítulos’. 

 

                                                 
36 Mesmo o leigo – desconhecedor das teorias de gêneros textuais, bem como da expressão 

‘chamada de programação’ – ao identificar a função sócio-comunicativa da chamada, está 
identificando o gênero. 
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Vejamos os exemplos das chamadas-cópia do gênero-fonte e 

suas respectivas análises: 

 
QUADRO Nº 10. CHAMADA-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE – EXEMPLO 1    continua  

Chamada F 

LAÇOS – ESTRÉIA 1 – “AMANHÃ” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

F1 Rápido clipe com cenas de praia. Música-tema. 

F2 
Cenas de Helena e filhos.  

Videografismo: HELENA.  

Loc. Off: HELENA... SEMPRE COLOCOU 
OS FILHOS EM PRIMEIRO LUGAR NA 
SUA VIDA... 

F3 

Trecho de áudio e vídeo 
(A/V) da novela. Cena de 
diálogo entre Helena e 
Ivete. 

Helena p/ Ivete: “Meus filhos só 

tiveram pai enquanto eram crianças. E 

um pai faz falta, por pior que seja!” 

F4 

Cenas de Helena, filhos e 
Edu.  

Videografismo: CAMILA. 

Videografismo: FRED. 

Loc. Off: MAS AGORA QUE CAMILA E 

FRED ESTÃO ENCAMINHADOS... ELA SE 

ENTREGOU A UMA ARDENTE PAIXÃO! 

F5 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Edu e Helena. 

Edu p/ Helena: “Quem ama faz 
qualquer coisa!” 

F6 
Cenas de Alma.  

Videografismo: ALMA. 

Loc. Off: SÓ QUE ESSE SEU ROMANCE 
VAI ENFRENTAR MUITOS 
PRECONCEITOS... A COMEÇAR POR 
ALMA... A TIA DO RAPAZ... 

F7 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Alma e Edu. 

Alma p/ Edu: “Essa felicidade tem que 
ficar restrita à cama daquela mulher. 
Você tá me entendendo?? Nada mais 
do que isso!!!” 

F8 

Cenas de Edu e Estela.  

Videografismo: EDU. 

Videografismo: ESTELA. 

Loc. Off: ELA CRIOU OS SOBRINHOS 
EDU E ESTELA COMO SEUS PRÓPRIOS 
FILHOS... 

F9 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Alma e Edu. 

Alma p/ Edu: “Eu vivi até hoje pra você 
e pra sua irmã!” 

F10 
Cenas de Danilo na “vida 
boa”. Videografismo: 
DANILO. 

Loc. Off: É CASADA COM DANILO... UM 
CARA QUE TEM ORGULHO DE NÃO 
FAZER NADA... A NÃO SER AZARAR 
MULHERES BONITAS... 
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QUADRO Nº 10. CHAMADA-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE – EXEMPLO 1                  conclusão 

Chamada F 

LAÇOS – ESTRÉIA 1 – “AMANHÃ” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

F11 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Cíntia e sua mãe. 

Mãe p/ Cíntia: “Fica longe desse rapaz. 
A Alma morre de ciúmes dele!” 

F12 
Cenas de Cíntia.  

Videografismo: CÍNTIA. 

Loc. Off: COMO CÍNTIA... UMA BELA 
VETERINÁRIA QUE VAI TER QUE LIDAR 
COM UMA VERDADEIRA "FERA"... 

F13 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Pedro e um outro 
homem. 

A/V: Pedro p/ homem: “Ela que cuide 
do trabalho dela e não se meta no 
meu!!” 

F14 

Cenas de Pedro e de Íris.  

Videografismo: PEDRO.  

Videografismo: ÍRIS. 

Loc. Off: PEDRO... UM HOMEM RUDE 
QUE DESPERTOU UMA LOUCA PAIXÃO 
EM ÍRIS... 

F15 
Trecho de A/V da novela. 
Cena de diálogo Íris e 
Ingrid. 

A/V: Íris p/ Ingrid: “Homem casado 
não é defunto, pode descasar!” 

F16 Cenas de Íris. 
Loc. Off: UMA JOVEM COM UM AR 
TODO ANGELICAL... MAS QUE 
ESCONDE UM LADO PERVERSO... 

A/V: Íris: “Helena” 

A/V: Aléssio: “Ela é minha filha, tanto 
quanto você!” F17 

Trecho de A/V  da novela. 
Cena de Íris com Aléssio. 

A/V: Íris: “Filha que há mais de 20 
anos não dá notícias, não é?!” 

Loc. Off: RELAÇÕES FORTES... 
DELICADAS... DE AMOR... DE ÓDIO... 
DE PURA EMOÇÃO... F18 Cenas diversas. 

Loc. Off: NA NOVA NOVELA DAS OITO! 

F19 

Cenas diversas da novela.  

Videografismo: AMANHÃ. 

Videografismo: ESTRÉIA.  

Loc. Off: AMANHÃ... ESTRÉIA... 

F20 

Cenas diversas. 

Videografismo: DIREÇÃO 
RICARDO WADDINGTON. 

Loc. Off: DE MANOEL CARLOS... 

F21 
Videografismo: vinheta 
Laços de Família. 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA + Música-tema. 
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No exemplo do quadro 10, identificamos em (F1), a abertura da 

chamada com imagens de praia, um dos cenários da trama, mas ainda 

sem a recorrência da vinheta da novela e já com a trilha sonora 

específica. Esta trilha musical já “fala” algo, já tem uma representação 

institucional, pois passa a identificar a novela, servindo como elemento 

primeiro de referenciação, pois ela sempre aparecerá nas chamadas e 

nos capítulos da novela, diariamente.  

 

Cabe agora retomarmos a análise da locução off e dos trechos 

de A/V, desta vez sob a ótica do dialogismo, da polifonia e da 

heterogeneidade mostrada (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

 

Nos trechos (F2), (F4), (F6), (F8), (F10), (F12), (F14) e (F16), 

temos a locução off, que é um forte elemento mantenedor de unidade 

da promoção da programação e dos programas da Rede Globo, 

sobretudo por se tratar da mesma voz, do mesmo narrador37. É 

comum que o telespectador identifique, com facilidade, a voz deste 

narrador, que entenda que ela anuncia os programas da emissora. Isso 

tudo, principalmente, pela repetição ao longo de toda a programação 

da emissora, já que as chamadas têm presença garantida em todos os 

intervalos comerciais, em qualquer horário da programação. A locução 

off, em geral, apresenta-se como um discurso relatado indireto – em 

que o agente-produtor usa suas próprias palavras, através do 

narrador, para se referir a uma outra fonte de sentido – que costuma 

ser confirmado pelos trechos de A/V, subseqüentes. Os dêiticos são 

devidamente colocados no encerramento da chamada, trechos de (F18) a 

(F19). 

 

Os trechos de áudio e vídeo, (F3), (F5), (F7), (F9), (F11), (F13), 

(F15) e (F17) são cenas da novela com falas literais dos personagens e 

apontam a heterogeneidade mostrada através do discurso relatado 

                                                 
37 O locutor oficial das chamadas da Rede Globo se chama Dirceu Rabello e ocupa esta função desde 

o início da década de 1970. É a voz (fisiológica) da emissora. 
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direto, que funciona, principalmente, para dar legitimidade à fala do 

narrador oficial na locução off. Os trechos de falas dos personagens 

reforçam o discurso do narrador. Ou seja, a locução off - anuncia um 

fato que vai acontecer ou que já aconteceu na novela e o trecho A/V – 

discurso relatado direto – confirma o dito, mostrando parte deste fato, 

conferindo, assim, credibilidade ao narrador. Portanto, estes casos, tão 

comuns às chamadas de novelas, mostram o discurso de um outro, os 

personagens da novela, inserido na fala do narrador.  

 

Vamos a outro exemplo: 

 
QUADRO Nº 11. CHAMADA-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE – EXEMPLO 2 

Chamada G 

CLONE – MANUTENÇÃO 1 – “NESTA” 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

G1 
Videografismo: vinheta O 
Clone. 

Loc. Off: O CLONE. + Música-tema 

Albieri: “Grande doutor Molina!” 

G2 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Albieri e Dr. Molina. 

Molina: “Ah, que é isso?! Até que enfim 
você descobriu que existe vida fora do 
laboratório. Rendeu-se ao amor. Isso é 
ótimo!” 

G3 
Cenas do casamento de 
Edna e Albieri. 

Loc. Off: O CASAMENTO DE EDNA E 
ALBIERI REÚNE VELHOS AMIGOS E 
DESPERTA FORTES EMOÇÕES. 

G4 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Edna e Françoise 
Fourton. 

Edna: “Parece que eu tô sonhando!” 

Albieri: “Gosto muito da Edna, Miss 
Brown. E acima de tudo nós somos 
amigos.” 

G5 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Albieri e Miss Brown. Miss Brown: “Ah. Albieri, não se pode 

oferecer amizade a quem está pedindo 
amor. Isso leva a um desastre. Cuidado!” 

G6 
Cenas diversas. 

Videografismo: TERÇA. 

Loc. Off: NESTA TERÇA... DEPOIS DO 
JORNAL NACIONAL... 

G7 
Videografismo: vinheta O 
Clone. 

Loc. Off: O CLONE 
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Esta chamada do quadro 11 apresenta, praticamente, os 

mesmos elementos do formato-padrão da anterior, diferenciando-se, 

sobretudo, pela temporalidade. A chamada (F) é de estréia e a (G) é 

de manutenção. Vemos que a  estrutura é a mesma, composta por 

trechos de A/V ‘costurados’ por locução off. Sob o aspecto discursivo, 

detectamos um detalhe importante que exemplifica o uso de 

interdiscursos e intertextualidade no gênero-fonte, sendo transposto 

para as chamadas, como é o caso dos trechos que mostram o Dr. 

Molina e Miss Brown, que foram personagens de outra novela da Globo 

– Barriga de Aluguel, da mesma autora de O Clone, exibida 10 anos 

antes – e que foram retomados na trama de O Clone por se tratarem 

de amigos do médico e cientista Albieri: 

 

G2 - A/V Albieri: “GRANDE DOUTOR MOLINA!” 

G2 - A/V Molina: “AH, QUE É ISSO?! ATÉ QUE ENFIM VOCÊ 

DESCOBRIU QUE EXISTE VIDA FORA DO LABORATÓRIO. RENDEU-

SE AO AMOR. ISSO É ÓTIMO!” 

 

G3 - Loc. Off: O CASAMENTO DE EDNA E ALBIERI REÚNE VELHOS 

AMIGOS E DESPERTA FORTES EMOÇÕES. 

 

G5 - A/V Albieri: “GOSTO MUITO DA EDNA, MISS BROWN. E ACIMA DE 

TUDO NÓS SOMOS AMIGOS.” 

G5 - A/V Miss Brown: “AH. ALBIERI, NÃO SE PODE OFERECER 

AMIZADE A QUEM ESTÁ PEDINDO AMOR. ISSO LEVA A UM 

DESASTRE. CUIDADO!” 

  

Os trechos de diálogos e de locução off sublinhados mostram 

que a relação entre os personagens é antiga. A fala do Dr. Molina em 

(G2) permite entender que ele conhece Albieri há muito tempo e que 

este vivia dentro de laboratórios pesquisando, não se permitindo viver 

experiências amorosas, sendo, possivelmente, criticado pelo colega. 

Também, o diálogo de Albieri com Miss Brown (G5) mostra uma certa 

intimidade na relação entre os dois colegas. 
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Vemos, portanto, que este reencontro mereceu destaque não só 

na novela, como também na chamada, mostrando que a emissora joga 

com a lembrança e a fidelidade do telespectador, trazendo à tona 

outra novela, num recurso intertextual e auto-referencial, através da 

repetição de temas semelhantes, socialmente polêmicos e de mesma 

esfera discursiva, como é o caso da inseminação artificial de mães de 

aluguel em Barriga de Aluguel e das experiências de clonagem humana 

em O Clone. Mais um exemplo: 

 
QUADRO Nº 12. CHAMADA-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE – EXEMPLO 3     continua 

Chamada H 

MILAGRES – ÚLTIMO 1 – “NESTA” C/ CARONA 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

H1 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres. 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES + 
Música-tema. 

H2 
Videografismo: ÚLTIMO 
CAPÍTULO. 

Loc. Off: ÚLTIMO CAPÍTULO! 

H3 
Trecho de A/V de diálogo 
entre Brício e Flávia na 
lancha desgovernada. 

Brício p/ Flávia: "Eu vou jogar a lancha 
contra as pedras! E nós vamos morrer!" 

H4 
Cenas da lancha 
desgovernada. 

Loc. Off: LÍVIA ESTÁ CORRENDO 
PERIGO... MAS GUMA VAI LUTAR ATÉ O 
FIM PARA SALVÁ-LA! 

H5 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira. 

Guma grita p/ Flávia no mar: "Lívia! Eu 
vou lhe salvar! Agüente firme!" 

H6 
Cena de Palmeira em 
perigo. 

Loc. Off: SÓ QUE ELE PODE ACABAR 
PAGANDO MUITO CARO POR SUA 
VALENTIA! 

H7 
Trecho de A/V de diálogo 
de Palmeira.  

Guma fraco: "Chegou a minha hora... 
Iemanjá vai me levar!" 

H8 Fade 

H9 
Trecho de A/V de diálogo 
de Pitanga. 

Pitanga diante de corpo de Guma: "Minha 
mãe, eu lhe imploro de todo o coração: 
devolva a vida de Guma e fique com a 
minha. Minha vida será sua para 
sempre!" 
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QUADRO Nº 12. CHAMADA-CÓPIA DO GÊNERO-FONTE – EXEMPLO 3                   conclusão 

Chamada H 

MILAGRES – ÚLTIMO 1 – “NESTA” C/ CARONA 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

H10 
Cenas diversas. 

Videografismo: SEXTA. 

Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO 
JORNAL NACIONAL... 

H11 

Cenas diversas. 

Videografismo: ÚLTIMO 
CAPÍTULO. 

Loc. Off: AS EMOÇÕES DO ÚLTIMO 
CAPÍTULO DE... 

H12 
Videografismo: vinheta 
Porto dos Milagres.  

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES + 
Música-tema. 

H13 
Chamada Carona CLONE 
“NESTA” 

Loc. Off: E NESTA SEGUNDA, ESTRÉIA, A 
NOVA NOVELA DAS OITO: O CLONE. 

H14 Logomarca Globo.  

 

O exemplo acima é de uma chamada de ‘último capítulo’ e segue 

também o formato-padrão. Neste caso, devido a particularidade da 

temporalidade, toda a chamada apresenta cenas decisivas da trama 

(H3) a (H9), além de outros elementos representativos da categoria, 

como, por exemplo, a repetição da expressão ‘último capítulo’ em (H2) 

e (H11) e a chamada da categoria ‘carona’ acoplada ao final do 

produto (H13).  

 

Todos os elementos que compõem as chamadas-cópia do 

gênero-fonte mantêm, claramente, as características sócio-

comunicativas que definem o produto como gênero textual ‘chamada 

de novela’. Partimos agora para o segundo grupo de análise, o grupo 

de chamadas que usam a intertextualidade inter-gêneros. 
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3.1.2 Grupo 2: CHAMADAS QUE USAM INTERTEXTUALIDADE  

INTER-GÊNEROS (OU ENTRE GÊNEROS) 

 

Já vimos que a intertextualidade inter-gêneros é uma 

característica de hibridismo apresentada por alguns gêneros textuais. 

Uma mescla, que faz com que determinados gêneros assumam as 

funções de outros. São situações em que se configuram relações 

intertextuais e de notável diversidade discursiva. O fato dos gêneros 

apresentarem sempre um determinado uso e funcionalidade, faz com 

que o investimento de um certo gênero em outro quadro comunicativo 

e funcional, que não o seu de origem, possibilite mais ênfase e mais 

vigor nos novos objetivos,  por exemplo, na publicidade, 

“desenquadrar o produto do seu enquadre normal é uma forma de 

enquadrá-lo em novo enfoque, para que o vejamos de forma mais 

nítida no mar de ofertas de produtos.” (MARCUSCHI, 2003a:32). 

 

Neste tópico do trabalho propomos a investigação de algumas 

chamadas de programação da Rede Globo que se enquadram 

perfeitamente neste grupo. 

 

Geralmente, do ponto de vista da temporalidade, as chamadas 

que apresentam intertextualidade inter-gêneros são produzidas para 

serem exibidas antes da estréia da novela, portanto, costumam 

pertencer às categorias de ‘teaser’ e de ‘lançamento’.38  

 

                                                 
38 Como já dissemos, às vezes, algumas chamadas dessas categorias são produzidas pela Central 

Globo de Comunicação (CGCOM). Esses são os casos das chamadas analisadas neste tópico. 
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A seguir, apresentamos exemplos notadamente constituídos de 

forte carga de intertextualidade entre gêneros. 

 
QUADRO Nº 13. CHAMADA COM INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS – EXEMPLO 1 

Chamada A 

CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – MÉDICO 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

A1 

Imagem de máquinas 
impressoras de jornal e da  
manchete: CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 
HUMANA EM SEGREDO. 

Trilha sonora de música eletrônica 

instrumental + Loc. Off: EXCLUSIVO. 

CIENTISTA BRASILEIRO FAZ 

CLONAGEM HUMANA EM SEGREDO. 

A2 

Videografismo: Efeito de 
transição da foto da 
manchete do jornal para 
vídeo de depoimento da Dra. 
Mayana Zatz em cenário 
virtual com o símbolo do 
DNA.  

Crédito de rodapé: Dra. 
Mayana Zatz. Profª Titular de 
Genética Humana/USP. 

Drª. Mayana: “Existe um risco enorme 

de que sejam geradas crianças mal-

formadas (fade branco). Os médicos 

que estão propondo essa experiência 

são irresponsáveis. Estão brincando 

com vidas humanas como se fossem 

animais ou cobaias de laboratório.” 

A3 
Corte para vinheta O Clone. 
Finaliza com a marca da 
novela em still. 

Continua trilha sonora de música 
eletrônica instrumental + Loc. Off: UMA 
HISTÓRIA DE AMOR QUE A CIÊNCIA 
AJUDOU A CONSTRUIR. VEM AÍ: O 
CLONE. 

 

Na chamada (A), observamos uma diversidade de domínios e 

gêneros discursivos. Destacando por trechos, temos em (A1) a 

seguinte locução off:  

 

A1- Loc. Off: EXCLUSIVO! CIENTISTA BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 

HUMANA EM SEGREDO. 

 

Notamos, então, a clara referência a um discurso do domínio 

jornalístico (ver Cap. 1) através do gênero manchete de jornal 

impresso, reforçada por imagens de máquinas impressoras de jornal 

em funcionamento, derivando para a página de um jornal com a 

referida locução como título da manchete e uma foto destacando uma 
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pessoa desconhecida do grande público televisivo. Na seqüência, 

descobre-se, em (A2), através do crédito de rodapé e do depoimento 

de opinião, que a pessoa da foto é uma médica e professora titular de 

genética humana da Universidade de São Paulo, a Drª. Mayana Zatz. 

Ela fala o seguinte: 

 

A2 – Drª. Mayana: “Existe um risco enorme de que sejam geradas 

crianças mal-formadas (corte rápido com fade branco). os 

médicos que estão propondo essa experiência são irresponsáveis. 

estão brincando com vidas humanas como se fossem animais ou 

cobaias de laboratório.” 

 

 Este discurso proferido pela especialista pertence ao domínio 

discursivo da medicina e se apresenta como gênero de opinião, vindo 

de uma pessoa que detém legitimidade e autoridade socialmente 

estabelecida para tal. Pela entonação de sua fala e pelas afirmações do 

tipo: “Os médicos que estão propondo essa experiência são 

irresponsáveis.” é possível perceber que ela é contrária às referidas 

experiências dos colegas de profissão. Ainda neste trecho (A2), vale 

destacar que aparece constantemente no fundo da imagem, uma 

ilustração videográfica com o símbolo médico que representa as 

células de DNA. 

  

 Até então, após esta mescla intertextual inter-gêneros e 

interdiscursiva, não há nenhum indício de que se trata de uma 

chamada de programação, pois nenhum elemento característico deste 

gênero foi apresentado.  

 

 Finalmente, em (A3) temos a revelação: 

  

A3 -  Loc. Off: UMA HISTÓRIA DE AMOR QUE A CIÊNCIA AJUDOU A 

CONSTRUIR. VEM AÍ: O CLONE. 
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 É neste momento que aparecem os primeiros elementos que 

caracterizam o que está sendo visto, como uma chamada de 

programação: a combinação polifônica de locução off da expressão 

‘vem aí’ com uma ilustração videográfica em forma de vinheta com um 

nome/marca. Isto nos leva a inferir, pelo conhecimento prévio do 

gênero chamada, que está se falando, muito provavelmente, de uma 

novela ou de uma minissérie39 que irá estrear.  

 

 Note-se ainda, que o enunciado do encerramento – “Uma 

história de amor que a ciência ajudou a construir. Vem aí: O Clone” – 

coloca em pauta o que deve ser o principal tema da trama: o 

relacionamento amoroso vivido por um clone humano. Por si só, este 

já é um tema bastante polêmico e tem essa polêmica reforçada e estimulada 

pelos enunciados da médica especialista em genética humana (A2). 

 

 Neste caso, o propósito sócio-comunicativo da chamada da 

categoria ‘teaser’ – do ponto de vista da temporalidade – foi 

estabelecido, já que se promoveu um produto sem revelá-lo por 

completo. 

 

 Portanto, pelo exposto, afirmamos que esta é uma chamada que 

apresenta, nitidamente, as características da interdiscursividade e 

intertextualidade inter-gêneros, afinal, há a mesclagem de vários 

domínios discursivos e de gêneros textuais, mas, ao final predomina a 

categorização em um único gênero, a chamada de programação. 

 

  

                                                 
39 Notamos ao longo de anos de observação e mais especificamente no período desta pesquisa, que 

é mais comum que este tipo de chamada seja de novela. 
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 Antes do próximo exemplo, gostaríamos de citar um trecho de 

Brandão (1996), bastante pertinente para este momento: 

 

... Ao fazer a remissão a outro(s) discurso(s), o sujeito recorre a 

elementos elaborados alhures os quais, intervindo sub-repticiamente, 

criam um efeito de evidência que suscita a adesão de seu auditório. É 

o que acontece, por exemplo, com o discurso publicitário que recorre 

freqüentemente a vocabulários técnico-científicos, a saberes de 

outros campos para melhor persuadir. (BRANDÃO, 1996:76) 

 

Vejamos, agora, o segundo exemplo de chamadas deste grupo: 

 
QUADRO Nº 14. CHAMADA COM INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS – EXEMPLO 2 

Chamada I 

LAÇOS – TEASER – ALEXANDRE 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

I1 

Áudio e vídeo de Alexandre 

Borges dando depoimento 

fatos de sua vida real. 

Videografismo: 

ALEXANDRE BORGES, 34 

ANOS, ATOR. 

Alexandre: “Eu vi o parto, eu vi ele 
nascendo, eu vi ele saindo da Júlia, sabe, 
eu vi a comunhão da Júlia, a mulher que 
eu amo, com meu filho que tava 
nascendo. Ela tendo as contrações e os 
batimentos dele car... também  cardíacos 
aumentando e ele se... ele querendo sair 
e ela puxa... empurrando e eu olhava lá 
pra Júlia assim e ele saindo, eu falava: ‘ai 
meu Deus do céu’. Aí eu voltava pra ela 
assim: ‘calma, tá indo tudo bem, ele tá 
saindo’. E ele chorou, eu fui o primeiro a 
pegar ele, dei muitos beijinhos. É a maior 
felicidade do mundo é... é você ter um 
filho assim” 

I2 
Cenas em preto e branco 

de Alexandre chorando. 

Trilha sonora de música lenta 
instrumental + Loc. Off: A VIDA DE CADA 
UM DE NÓS DÁ UMA NOVELA. 

I3 

Fusão da imagem de 

Alexandre para a vinheta 

Laços de Família. Finaliza com 

a marca da novela em still. 

Continua trilha sonora de música 
lenta instrumental + Loc. Off: 
LAÇOS DE FAMÍLIA, UMA HISTÓRIA 
QUE PODERIA SER A SUA. 
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Na chamada (I) nos deparamos com um depoimento pessoal de 

um homem sobre o nascimento do seu primeiro filho (I1). Sem 

nenhuma ilustração videográfica e locução off, o produto entra no ar 

parecendo um dos vários comerciais que utilizam a intertextualidade 

entre gêneros, como por exemplo, comercial de sabão em pó em que 

donas-de-casa anônimas dão depoimentos sobre os filhos, maridos, 

mas não falam especificamente do sabão em pó. 

 

 Mas o homem em questão não é um desconhecido, trata-se do 

famoso ator de novelas da Rede Globo, Alexandre Borges (como 

reforço para isso há o crédito de rodapé com seu nome, idade e 

profissão). O depoimento do ator aparenta ser bastante espontâneo e 

real. A fala, através da entonação e das expressões faciais, apresenta 

características de forte emoção: 

  

I1 -  Alexandre: “Eu vi o parto, eu vi ele nascendo, eu vi ele saindo da 

Júlia, sabe, eu vi a comunhão da Júlia, a mulher que eu amo, 

com meu filho que tava nascendo...” 

 

 Não à toa, o nome Júlia, repetido outras vezes, não foi cortado, 

pois se trata de Júlia Lemmertz, atriz da Globo e casada com 

Alexandre Borges. Esse elemento se configura num ponto alto do 

depoimento, pois dobra a carga de emoção para o público, já que a 

mãe da criança, esposa do ator, também é muito conhecida dos telespectadores.  

 

Nos trechos (I2) e (I3), a chamada se caracteriza como tal, 

principalmente, quando da inserção da locução off com a voz padrão 

das chamadas da Globo: 

 

I2 - Loc. Off: A VIDA DE CADA UM DE NÓS DÁ UMA NOVELA.  

I3 - Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA, UMA HISTÓRIA QUE PODERIA SER A SUA. 
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Percebemos, tanto no A/V do ator (I1), quanto na locução off de 

(I2) e (I3), uma intenção do agente-produtor – a emissora – de 

transposição da situação real vivida pelo ator para a vida de cada 

interlocutor. Fazer o telespectador se sentir parte daquela situação, 

através, principalmente, de lembranças individuais das experiências 

corriqueiras da vida, como por exemplo, o nascimento do primeiro 

filho. Este, inclusive, é o grande mote da campanha de lançamento de 

Laços de Família, que apresentou uma série de chamadas com esta 

estrutura (ver Anexos), todas com o reforço do enunciado final           

“a vida de cada um de nós dá uma novela (...) uma história que 

poderia ser a sua.”40 Este enunciado revela, pois, que se trata de uma 

nova novela, cujo título é Laços de Família (além do enunciado verbal, 

há também a caracterização videográfica) e que será, provavelmente, 

repleta de clichês novelísticos e claro, do cotidiano social. 

  

  A próxima chamada analisada, diferentemente das duas 

anteriores que são ‘teasers’, é de manutenção, e é mais um rico 

exemplo de chamadas que usam a intertextualidade inter-gêneros, 

também com marcantes características de interdiscursividade.  

 

                                                 
40 Esse enunciado traz uma estratégia muito utilizada pela publicidade, a de personalizar a  

mensagem, tratando o consumidor de forma individual e, assim, mais próxima. (MARTINS, 1997) 
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Vejamos, então, o exemplo: 

   
QUADRO Nº 15. CHAMADA COM INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS – EXEMPLO 3 

Chamada J 

MILAGRES – MANUTENÇÃO ELEIÇÕES 1 – CGCOM 
 

TRECHO VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

J1 Marca Porto dos Milagres  

J2 

Ilustração videográfica de 
uma cartela azul com 
caracteres brancos escrito: 
“Horário Eleitoral de Porto 
dos Milagres. Lei nº 9.605” 

 

J3 

Cena do candidato Félix 
Guerrero em uma bancada, 
com a marca do PDV, 
“Partido da Vanguarda 
Democrática” no canto 
superior direito do vídeo e 
um crédito de rodapé 
“Félix Guerrero”. 

Félix: “Não se deixe enganar pela 
campanha mentirosa da oposição, eu não 
prometo apenas, eu cumprirei, se for 
eleito vai ter comida na sua mesa, escola 
para os seus filhos, trabalho para todos, 
não me deixem só, votem em mim.” 

J4 

Clipe com jingle de campanha 
eleitoral onde o candidato 
Félix Guerrero aparece nas 
ruas abraçando populares, em 
comício,  beijando crianças, 
inaugurando obras, nos 
braços do povo. 

Letra do jingle: “Ele é companheiro, ele é 
Félix, é guerreiro. Voto ele tem, ele é 
nosso painho. Ele vai alegrar o nosso 
terreiro, Félix Guerrero.” 

J5 Fade. 

J6 

Cena do candidato Guma em 
uma bancada, com a marca 
do PCT, “Partido das Causas 
Trabalhistas” no canto 
superior direito do vídeo e 
um crédito de rodapé 
“Gumercindo Vieira”. 

Guma: “Companheiros, não se iludam com 
rosto bonito de fala mansa e sorriso nos 
lábios. Cuidado com políticos enganadores 
que prometem tudo em véspera de eleição 
pra depois meter a mão no bolso do 
trabalhador. Vamos dizer não à corrupção, 
vamos acabar com a impunidade.” 

J7 

Clipe com jingle de 
campanha eleitoral onde o 
candidato Guma aparece 
nas ruas fazendo protesto 
com trabalhadores rurais, 
populares, etc. 

Letra do jingle: “Deixa o povo falar, deixa 
o povo escolher, o povo vai vencer, o 
povo vai ganhar, o rei trabalha pra tirar, 
Guma, Guma, Guma, vai ganhar!” 

J8 Marca Porto dos Milagres Música-tema da novela. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

O GÊNERO CHAMADA DE PROGRAMAÇÃO – UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE  

AS CHAMADAS DE NOVELAS DA REDE GLOBO 

 

91 

A chamada (J) foi toda produzida sob a perspectiva intertextual 

e interdiscursiva. Estão incluídos discursos e gêneros textuais típicos 

do domínio político, como a propaganda eleitoral gratuita de televisão, 

o pronunciamento dos candidatos e o videoclipe de um jingle eleitoral. 

 

Destacando por trechos, temos em (J1) uma rápida aparição da 

marca da novela Porto dos Milagres. Esta aparição é muito mais 

efêmera do que as vinhetas das chamadas convencionais, o que nos 

leva a inferir que não era interesse mostrá-la nesta chamada e que ela 

só foi colocada para não descaracterizar por completo o gênero.  

 

No trecho (J2) surge uma cartela videográfica com informações 

sobre o produto e um número de lei. Esta é uma recorrência que 

caracteriza o gênero horário eleitoral gratuito em emissoras de rádio e 

televisão no Brasil, a informação deve ser dada ao público antes da 

exibição do programa, devendo constar o número da lei federal 

referente, no caso a lei eleitoral de número 9.605.  

 

Em (J3) aparece o ator Antônio Fagundes, no papel do 

personagem da novela Porto dos Milagres, Félix Guerrero – que no 

período da exibição desta chamada estava participando de um 

processo eleitoral na novela, concorrendo ao cargo de prefeito da 

cidade-cenário. ‘Guerrero’ está fazendo um pronunciamento à 

população, sentando atrás de uma bancada e à frente de um painel 

tendo ao seu lado o símbolo do partido e seu nome em crédito no 

rodapé do vídeo. Neste pronunciamento, o candidato, de posição 

situacionista, profere um discurso com enunciados notadamente 

utilizados por políticos da situação, com acusações e ofensas gratuitas 

ao opositores – “Não se deixe enganar pela campanha mentirosa da 

oposição...”. Nos trechos a seguir destacados da seqüência de sua fala 

– “se for eleito vai ter comida na sua mesa, escola para os seus filhos, 

trabalho para todos, não me deixem só, votem em mim” – podemos 

notar uma alusão ao então presidente da república, Fernando Henrique 
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Cardoso, ao utilizar os cinco dedos de uma mão para falar das 

necessidades do povo. Essa referência chega a ser caricata, pois o 

candidato não consegue citar os cinco itens, completando a contagem 

com: “não me deixem só, votem em mim”.  

 

O próximo trecho, (J4), apresenta mais um aspecto de inter-

gêneros, o videoclipe de um jingle eleitoral, com imagens do candidato 

sorridente inaugurando obras, cumprimentando o povo nas ruas e uma 

música repleta de rimas fáceis. Este trecho se encerra com uma tela 

preta – fade – fazendo uma ligeira transição para o outro candidato. 

 

O candidato da oposição, representado pelo ator Marcos 

Palmeira, aparece a partir do trecho (J6), na mesma estrutura 

estética videográfica e lingüística anterior, diferenciando-se pela 

postura e discurso característicos dos candidatos oposicionistas. 

Percebemos nova referência intertextual ao mundo real em 

“Companheiros, não se iludam com rosto bonito de fala mansa e 

sorriso nos lábios...”, a expressão destacada remete 

imediatamente ao então virtual candidato à presidência da 

República, Luís Inácio da Silva e ao Partido dos Trabalhadores, 

através, também, do nome do partido da trama “Partido das 

Causas Trabalhistas”. Novamente há um jingle e um videoclipe com 

imagens similares às do candidato anterior, ratificando a 

disputa eleitoral. 

 

Finalmente, em (J8), a marca da novela, que aparece muito 

rapidamente no início, reaparece no encerramento com a mesma 

rapidez, sendo assim, a única característica básica do gênero 

chamada presente no produto. 
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Nos exemplos deste grupo, vimos que a Rede Globo – agente-

produtor das chamadas – utiliza muito bem a intertextualidade, a 

interdiscursividade e as possibilidades comunicativas que a mescla dos 

gêneros proporciona. Percebemos que o propósito do gênero chamada 

é preservado, pois, mesmo mudando o formato tradicional, do ponto 

de vista discursivo, a finalidade sócio-comunicativa de atingir o 

telespectador, de sensibilizá-lo a consumir o produto promovido, não 

se perde. 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

O GÊNERO CHAMADA DE PROGRAMAÇÃO – UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE  

AS CHAMADAS DE NOVELAS DA REDE GLOBO 

 

94 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, investigamos um dos mais importantes produtos 

da televisão, mas que, até então, não tinha sido objeto de qualquer 

estudo acadêmico mais sistematizado: a chamada de programação. 

Trabalhamos especificamente com as chamadas da Rede Globo de 

Televisão, destacando as chamadas de novelas do horário das “oito da 

noite”. Ao longo da pesquisa, estudamos a chamada sob a ótica 

lingüística, observando-a como um evento sócio-discursivo, um 

modelo comunicativo, assim classificado de acordo com as teorias dos 

gêneros do discurso. Ou seja, entendemos e apresentamos tal produto 

como sendo um gênero do discurso, um evento comunicativo 

recorrente na sociedade. 

 

Inicialmente, categorizamos as chamadas, classificando e 

descrevendo cada uma de acordo, sobretudo, com suas finalidades 

sócio-comunicativas. Sob este ponto de vista, chegamos ao total de 13 

categorias distintas, assim denominadas: 

 

a) Teasers; 

b) Lançamento; 

c) Estréia; 

d) Início de Temporada de Filmes/Eventos; 

e) Manutenção Periódica; 

f) Manutenção Diária; 

g) Institucionais; 

h) Caronas; 

i) Últimos Capítulos / Final de Temporada; 

j) Verticais; 

k) Inter-Programa (IP) ou Pré-Censura; 

l) Áudio de Passagem de Bloco; 

m) Editoriais  
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Importante ressaltar, mais uma vez que, apesar das chamadas 

acima descritas constituírem uma prática corriqueira de dezenas de 

profissionais, especificamente contratados pela Rede Globo para 

realizar as tarefas de elaboração, planejamento e produção de 

chamadas, curiosamente, estas categorias e práticas não se 

encontravam formalizadas em documentos ou manuais de produção de 

chamadas, sendo repassadas apenas verbal e informalmente aos 

novos profissionais que passam a integrar o quadro da emissora. Esta 

característica nos remete a um dos vários fatores que dão corpo a um 

gênero: sua herança sócio-histórica.  

 

Observamos ainda que, apesar das distintas categorias de 

chamadas que conseguimos elencar, todas elas se configuram sob o 

que podemos chamar de um grande gênero guarda-chuva, 

devidamente reconhecido pelo público como chamada. Para que este 

reconhecimento aconteça, faz-se necessário uma relativa estabilidade 

sócio-discursiva do gênero através da recorrência de algumas 

características básicas, como as seguintes: 

 

- a citada herança sócio-histórica do gênero chamada, que tem 

por função comunicativa promover os programas da grade de 

programação de uma emissora e, paralelamente, estabelecer 

rotinas objetivando fazer com que a audiência assista aos 

programas promovidos;  

 

- a estruturação relativamente estável de enunciados que se 

materializa, muitas vezes, na presença e repetição de 

expressões como “nesta segunda”, “estréia”, “a nova novela 

das oito”, “vem aí”, “depois do Jornal Nacional”.  

 

Dessa forma, conseguimos confirmar a primeira hipótese de 

nossa pesquisa: mostramos ser plenamente possível afirmar que as 
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chamadas seguem regras básicas e padronizadas no que se refere ao 

seu funcionamento discursivo, constituindo-se, assim, gêneros do discurso. 

 

Conseguimos detectar ainda, que as diferentes categorias de 

chamadas estão diretamente relacionadas à cronologia de sua 

veiculação na televisão, isto é, à sua temporalidade. Excetuando-se as 

chamadas ‘institucionais’, as demais categorias de chamada se 

definem com relação ao fator temporalidade, pois, a chamada se 

corporifica em função da grade de programação e vai se modificando 

ao longo do eixo temporal de um dia, uma semana, um mês, etc. 

Assim, podemos afirmar que a temporalidade, materializada 

lingüisticamente através de elementos dêiticos, é um fator de extrema 

importância no funcionamento sócio-discursivo das chamadas. 

 

Outra importante característica da chamada é o fato dela 

sempre estabelecer uma relação – necessária e constitutiva – com um 

outro gênero, o que denominamos aqui como ‘gênero-fonte’; ou seja, 

a chamada só pode existir a partir da existência de um outro gênero. 

Afinal de contas, a chamada só tem razão de ser pelo objetivo de 

promover algum programa de determinada emissora. Ela existe porque 

existe um produto televisivo a ser divulgado. Há sempre uma relação 

de coexistência entre a chamada e o gênero-fonte.  

 

Por sua vez, para a chamada promover um gênero-fonte ela se 

vale de uma estratégia a qual denominamos de contração tempo/ 

espaço. Tal e qual um trailer de filme de cinema, a chamada precisa 

sintetizar, em pouquíssimo tempo, os aspectos mais importantes de 

cada programa. Essa é uma característica comum aos gêneros do 

domínio publicitário. Por exemplo, na Globo, um break comercial de 5 

minutos apresenta duas chamadas de, no máximo, 45 segundos cada, 

para anunciar os programas. Como cada programa tem duração média 

de 1 hora, as cenas selecionadas para as chamadas devem ‘falar’ 

muito em pouco tempo. 
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Além das características já citadas, como herança sócio-

histórica, finalidade comunicacional, recorrências lingüístico-

discursivas, interferências em práticas sociais, presença de enunciados 

relativamente estabilizados, necessária relação da chamada com um 

gênero–fonte e contração de tempo/espaço, encontramos claramente 

nas chamadas uma mescla de vozes que pôde ser analisada à luz 

dos conceitos de dialogismo e polifonia, heterogeneidade, 

intertextualidade e interdiscursividade. 

 

De fato, as chamadas são constituídas essencialmente por uma 

combinação polifônica de enunciados. Constatamos isto até mesmo no 

seu formato-padrão, que apresenta um conjunto de trechos de locução 

off, corporificada na voz institucional de um narrador onisciente e 

onipresente, a quem cabe narrar as ‘histórias’, costurando-as com 

trechos de áudio e vídeo, originalmente retirados da novela que 

reforçam e dão legitimidade à sua fala. Estes aspectos são exemplos 

claros de discursos relatados diretos e indiretos que configuram a 

heterogeneidade mostrada de Authier-Revuz (1990) e que 

classificamos analiticamente como chamadas-cópia do gênero-fonte. 

 

Além disso, encontramos e analisamos chamadas que 

apresentam forte carga de intertextualidade inter-gêneros 

(MARCUSCHI, 2003a), ou seja, chamadas que, com a finalidade de 

causar um estranhamento e, assim, chamar atenção do público, 

simulam, essencialmente através da reprodução do formato, ser outros 

gêneros do discurso. Por exemplo, vimos chamadas que reproduziram 

manchetes de jornal e depoimentos de opinião médica para promover 

o lançamento de uma nova novela sobre clonagem humana. Vimos 

também chamadas que simulavam ser uma propaganda eleitoral 

gratuita de televisão, no intuito de divulgar uma eleição que estava 

para acontecer na novela. 
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Notamos, portanto, que os produtores têm promovido mudanças 

significativas na forma do gênero chamada de programação, 

preservando, porém, o seu propósito sócio-comunicativo. Isso 

comprova a nossa segunda hipótese: mesmo variando em formato, a 

chamada preserva sua função, o que nos permite continuar 

caracterizando-a como gênero do discurso chamada de programação. 

    

Finalmente, como focamos nossa análise nas chamadas de 

apenas um tipo de programa – a novela – esperamos que este estudo, 

além de preencher a lacuna detectada ao longo da pesquisa, sirva 

também de referencial para outros pesquisadores, profissionais e 

interessados em chamadas de programação, e em televisão de um 

modo geral, possibilitando assim, outras investigações que venham a 

complementar esta, que está longe de esgotar o assunto.  
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TEXTOS LAÇOS DE FAMÍLIA 
 

CH 1 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(rápido clip cenas de praia/ c/música de João Gilberto) 

 

Loc. Off: HELENA...SEMPRE COLOCOU OS FILHOS EM PRIMEIRO LUGAR NA SUA VIDA... 

A/V: Helena para Ivete: “Meus filhos só tiveram pai enquanto eram crianças. E um pai 

faz falta por pior que seja!” 

 

Loc. Off: MAS AGORA QUE CAMILA E FRED ESTÃO ENCAMINHADOS...ELA SE 

ENTREGOU A UMA ARDENTE PAIXÃO! 

A/V: Edu para Helena: “Quem ama faz qualquer coisa!” 

 

Loc. Off: SÓ QUE ESSE SEU ROMANCE VAI ENFRENTAR MUITOS PRECONCEITOS...A 

COMEÇAR POR ALMA...A TIA DO RAPAZ... 

A/V: Alma para Edu: “Essa felicidade tem que ficar restrita à cama daquela mulher. 

Você tá me entendendo?? Nada mais do que isso!!!” 

 

Loc. Off: ELA CRIOU OS SOBRINHOS EDU E ESTELA COMO SEUS PRÓPRIOS FILHOS... 

A/V: Alma para Edu: “Eu vivi até hoje pra você e pra sua irmã!” 

Loc. Off: ...É CASADA COM DANILO...UM CARA QUE TEM ORGULHO DE NÃO FAZER 

NADA...A NÃO SER AZARAR MULHERES BONITAS... 

 

A/V: mãe p/Cintia: “Fica longe desse rapaz. A Alma morre de ciúmes dele!” 

 

Loc. Off: COMO CÍNTIA...UMA BELA VETERINÁRIA QUE VAI TER QUE LIDAR COM UMA 

VERDADEIRA "FERA"... 

A/V: Pedro para homem: “Ela que cuide do trabalho dela e não se meta no meu!!” 

 

Loc. Off: PEDRO...UM HOMEM RUDE QUE DESPERTOU UMA LOUCA PAIXÃO EM ÍRIS... 

A/V: Íris para Ingrid: “Homem casado não é defunto, pode descasar!” 

 

Loc. Off: UMA JOVEM COM UM AR TODO ANGELICAL...MAS QUE ESCONDE UM LADO PERVERSO... 

A/V: Iris: “Helena”...  

A/V: Aléssio: “Ela é minha filha, tanto quanto você!” 

A/V: Íris: “Filha que há mais de 20 anos não dá notícias, não é???!!!” 

 

Loc. Off: RELAÇÕES FORTES...DELICADAS... DE AMOR...DE ÓDIO...DE PURA EMOÇÃO 

...NA NOVA NOVELA DAS OITO! NESTA SEGUNDA/AMANHÃ/HOJE... ESTRÉIA... DE 

MANOEL CARLOS... LAÇOS DE FAMÍLIA!!!  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

O GÊNERO CHAMADA DE PROGRAMAÇÃO – UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE  

AS CHAMADAS DE NOVELAS DA REDE GLOBO 

 

110 

CH 2 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: CORAGEM E DETERMINAÇÃO FIZERAM DE PEDRO O COMPETENTE 

ADMINISTRADOR DE UM GRANDE HARAS! 

A/V: Pedro para Alma: “Eu não gosto que façam o meu trabalho!!” 

 

Loc. Off: ...UM CARA QUE PARECE GOSTAR MAIS DOS BICHOS DO QUE DE GENTE... 

A/V: Alma para Pedro: “Você só escuta os animais!” 

 

Loc. Off:...É MUITO BEM CASADO COM A ROMÂNTICA SÍLVIA...MAS TAMBÉM É O TIPO 

DE HOMEM CAPAZ DE DESPERTAR AS MAIS LOUCAS PAIXÕES! 

A/V: Silvia: “Ela gosta de você, ela tem ódio de mim. Eu vi isso nos olhos dela assim 

que nós chegamos.”  

A/V: Mayer: “Pára com isso, eu conheço aquela menina desde que nasceu!” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!  

______________________ 

CH 3 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: PAULO...É UM RAPAZ CHEIO DE SONHOS...QUE ESTÁ LUTANDO PARA SE 

RECUPERAR DE UM GRAVE ACIDENTE! 

A/V: Paulo: “Fiquei 3 meses e meio em coma, mais um ano de cadeira de rodas.”  

A/V: Helena: “É, você fez progressos incríveis mesmo!!” 

 

Loc. Off: ...E ELE VEM TRAVANDO ESSA DIFÍCIL BATALHA AO LADO DE UM 

INCANSÁVEL E VERDADEIRO GUERREIRO: O SEU PAI! 

A/V: Miguel para Alma: “São 7 anos de luta todos os dias, todas as horas, todos os minutos!!!” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

______________________ 

CH 4 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: MIGUEL É UM HOMEM FORTE...QUE JÁ VIVEU MOMENTOS MUITO DIFÍCEIS 

COM SUA FAMÍLIA! 

A/V: Helena: “Você passou um drama com o seu filho!”  

A/V: Miguel: “Foi uma batida na estrada...” 
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A/V: Helena: “...mas felizmente ele sobreviveu...” 

A/V: Miguel: “...e a minha mulher morreu no acidente!” 

 

Loc. Off: E...HOJE LUTA COM MUITA GARRA PELA FELICIDADE DE SEUS FILHOS... 

A/V: Miguel p/ Paulo: “Você teve aí uma recuperação fantástica,você não pode desistir não!” 

 

Loc. Off: MAS O QUE ESTÁ FALTANDO NA VIDA DESTE SIMPÁTICO VIÚVO...É UM 

NOVO E GRANDE AMOR!!! 

A/V: Miguel para amigo se referindo a Helena: “Ela é casada?” (amigo ri) 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

______________________ 

CH 5 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: HELENA...SEMPRE DEDICOU SUA VIDA AOS FILHOS... 

A/V: Helena para Edu: “A minha família é praticamente meus 2 filhos, eu. Meu pai eu 

não vejo há mais de 20 anos, eu não sei dele. Eu sei que ele tem uma filha, uma meia 

irmã minha!” (ilustrar Aléssio/Débora S.) 

 

Loc. Off: MAS AGORA FOI FISGADA POR UMA ARDENTE PAIXÃO... 

A/V: Helena p/ Edu: “Eu não posso ficar agindo assim como se eu fosse uma adolescente!” 

 

Loc. Off: UM AMOR QUE VAI ENFRENTAR MUITOS PRECONCEITOS!! 

A/V: Alma p/ Edu: “Ela me disse que tem filhos da sua idade, o que eles estão achando disso?” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

______________________ 

CH 6 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: EDU... TANTO FEZ QUE CONSEGUIU CONQUISTAR O CORAÇÃO DE HELENA!! 

A/V: Alma para Edu: “Um mulherão daqueles embasbaca qualquer um né??” 

 

Loc. Off: MAS VAI TER QUE LUTAR MUITO PARA VIVER ESSE AMOR... 

A/V: Edu para Alma: “Por que não pode dar certo o meu relacionamento com ela? 

Milhões de jovens se relacionam com mulheres mais velhas.” 

 

Loc. Off: E O SEU MAIOR DESAFIO ESTÁ DENTRO DA SUA PRÓPRIA CASA!!! 
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A/V: Alma p/ Edu: “Eu cuido de você desde os 10 anos de idade... Eu percebo quando 

alguma coisa vai atrapalhar sua vida! E por nada nesse mundo eu vou permitir que isso aconteça!” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

______________________ 

CH 7 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: CAPITU...É DO TIPO BATALHADORA... QUE LUTA PARA SUSTENTAR O FILHO! 

A/V: Capitu: “Quando o cara sabe que a gente já tem um filho, que não tem marido. 

A/V: Helena: “Que que tem?”  

A/V: Capitu: “Ah, ele só quer saber de fazer um programa e se mandar! Só isso!” 

 

Loc. Off:...MAS ESCOLHEU UM CAMINHO DIFÍCIL E PERIGOSO PARA GANHAR A VIDA... 

A/V: Capitu p/ cliente: “Falei que era para esperar na minha esquina, não na minha porta.” 

 

Loc. Off: SÓ QUE O SEU MAIOR MEDO...É QUE SEU PAI E SUA MÃE DESCUBRAM ESSE 

SEU GRANDE SEGREDO! 

A/V: Walderez: “Ela é a mãe Pasqual não tem que deixar o filho com ninguém. Eu não 

me incomodo de ficar com ele quando ela tem que trabalhar, estudar, mas para 

passear não! Tem que ter responsabilidade!” 

 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA/AMANHÃ/HOJE... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! 

DE MANOEL CARLOS... LAÇOS DE FAMÍLIA!! 

______________________ 

CH 8 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(logo alianças) 

 

Loc. Off: CAMILA...É UMA JOVEM DE BEM COM A VIDA...QUE GANHOU O MUNDO... 

A/V: Camila no fone p/ Helena: “Ah, esse pessoal que eu conheci aqui é muito animado!” 

 

A/V: Edu: “Ela tá na idade de fazer esse tipo de coisa!” 

A/V: Helena: “É mas fugir para o Japão!?!” 

 

Loc. Off: MAS A SUA MÃE...HELENA...É CAPAZ DE ATRAVESSAR O PLANETA...PARA 

MATAR AS SAUDADES DA FILHA... 

 

A/V: Helena p/ Edu: “Eu tô muito animada de rever a minha filhota que eu não vejo há 8 meses!” 
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Loc. Off: E REVIVER ESSA RELAÇÃO FORTE E DELICADA...DE MUITA CUMPLICIDADE E EMOÇÃO! 

 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA/AMANHÃ/HOJE... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! 

DE MANOEL CARLOS...LAÇOS DE FAMÍLIA!! 

______________________ 

CH 9 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(rápido clip com Vera e Carolina Dieckmann/mãe e filha) 

 

Loc. Off: MÃE E FILHA ... UMA RELAÇÃO FORTE E DELICADA! UM AMOR QUE É PURA EMOÇÃO! 

A/V: Vera abraçada com Carolina: “Eu acho que se o amor for grande, verdadeiro, ele 

resiste a qualquer distância, a qualquer ausência!!!” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!!  

______________________ 

CH 10 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

(rápido clip com Tony Ramos e Flávio Silvino) 

 

A/V: Silvino para Tony: “Você sempre me coloca pra cima!” 

 

Loc. Off: PAI E FILHO...UM AMOR CAPAZ DE SUPERAR TODOS OS 

OBSTÁCULOS...TODOS OS DESAFIOS! 

A/V: Tony para Silvino: “Eu tenho aprendido muito com você nesses 7 anos, sabia?? 

Mas do que tudo em minha vida!” 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO! DE MANOEL CARLOS... 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 11 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: ÍRIS ESTÁ LEVANDO PEDRO À LOUCURA... 

A/V: Pedro: “O que é que você está querendo, heim?  

A/V: Íris: “Ver você feliz!” 

A/V: Pedro:”Desconfio das suas intenções!” 

Loc. Off: E VAI FAZER DE TUDO PARA CONQUISTAR DE VEZ ESSE GRANDE AMOR! 

A/V: Helena: “Acha que pode acontecer alguma coisa?”  

A/V: Yvete: “O que eu acho é que ele é um homem e ela é uma mulher!” 

 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA... LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 
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CH 12 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

Loc. Off: HELENA NÃO AGUENTA MAIS DISPUTAR COM A PRÓPRIA FILHA...O AMOR DE EDU!!! 

 

A/V: Helena para Edu: “Vamos dar um tempo, Edu, pra que a gente possa pensar 

melhor, saber exatamente o que queremos. E se podemos ter o que queremos!!!” 

 

Loc. Off: NESTA TERÇA... NOVE DA NOITE... LAÇOS DE FAMÍLIA!!!  

______________________ 

CH 13 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: CAMILA E EDU DECIDIRAM VIAJAR JUNTOS PARA CURTIR ESSA GRANDE PAIXÃO... 

A/V: Camila: “Edu, me beija!” (Edu a beija suavemente) 

 

Loc. Off; MAS ÍRIS APARECE PARA ACABAR COM A FESTA!!! 

A/V: Camila: “Você ñ vai conseguir estragar o meu fim de semana, ouviu bem??” 

A/V: Íris: “Você achou que ia roubar o namorado da minha irmã e pronto. Tudo iria 

dar certo como num conto de fadas!?!” 

 

Loc. Off: NESTA SEXTA... LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

______________________ 

CH 14 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA!!! HELENA E EDU CHEGAM AO JAPÃO! 

A/V: Edu para Helena: “Primeiro beijo na terra do sol nascente!!” 

 

Loc. Off; E TUDO O QUE ELA QUER É REVER CAMILA! UM REENCONTRO...ENTRE MÃE 

E FILHA...QUE PROMETE MUITA EMOÇÃO... 

A/V: Helena: “Não sei bem o que dizer, mas você está linda!!”  

A/V: Camila: “Você também está ótima! Tá parecendo mais jovem do que quando eu 

viajei, há quase um ano!” 

 

Loc. Off: ...E GRANDES SURPRESAS! 

A/V: Edu: “Você é exatamente como eu imaginava!”  

A/V: Camila: “Desculpe, mas você não!”  

A/V: Helena: “Imaginava um homem mais velho?” 

A/V: Camila: “Bem mais velho!!!” 

 

Loc. Off: AMANHÃ/HOJE... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... LAÇOS DE FAMÍLIA!!! 

(CARONA CRAVO NESTA) 
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CH 15 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

A/V: Helena: “Se o pai da Camila tivesse vivo, eu engravidasse dele, o sangue do 

cordão umbilical desse bebê serviria para transplante da Camila, é isso?”  

A/V: Médico: “Só que essa possibilidade está fora, porque o pai da Camila está morto!” 

 

A/V: Helena para médico: “O pai da Camila está vivo!” 

A/V: Helena: “E se não aparecer nenhum doador que servir, então essa fica sendo a 

nossa única esperança, não é?”  

A/V: Médico: “É!” 

 

Loc. Off: NESTA QUARTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... LAÇOS DE FAMÍLIA!!!  

______________________ 

CH 16 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA!!! PENÚLTIMO CAPÍTULO! 

Loc. Off: O EMOCIONANTE ACERTO DE CONTAS ENTRE ÍRIS E CAMILA!!! 

A/V: Íris para Camila: “Não vai me perdoar nunca, não é??” 

 

Loc. Off: CLARA...PERDENDO DE VEZ O CONTROLE! 

A/V: Clara com espátula na mão: “Não vou aceitar humilhação, Fred!”  

A/V: Fred: “Você tá maluca! Quer desgraçar a sua vida, a minha, a da nossa filha?”  

 

Loc. Off: E HELENA VIVENDO UM MOMENTO MUITO ESPECIAL EM SUA VIDA! 

A/V: Miguel para Ana: “O Edu esteve aqui e me falou que a cesariana estava marcada. 

Não sabia que era hoje! Alguma notícia???” 

 

Loc. Off: NESTA QUINTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... PENÚLTIMO CAPÍTULO 

DE LAÇOS DE FAMÍLIA!!! (CARONA MILAGRES NESTA) 

______________________ 

CH 17 – LAÇOS DE FAMÍLIA 

 

Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA!!! ÚLTIMO CAPÍTULO! 

Loc. Off: O NASCIMENTO DE VITÓRIA!  

A/V: Helena para enfermeira: “Não me imaginava ainda capaz de botar no mundo uma 

criança tão linda e perfeita. Olha só os dedinhos dela!” 

 

Loc. Off: MIGUEL TENTANDO RECONQUISTAR O CORAÇÃO DE HELENA! 

A/V: Miguel para Helena: “Renovo meu pedido de casamento e volto a lhe oferecer o 

meu presente!” (mostra o anel) 
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Loc. Off: E A LUTA DE CAMILA PARA CONSEGUIR FAZER O TRANSPLANTE QUE PODE 

SALVAR SUA VIDA! 

A/V: Camila ao lado de Helena para médico: “O que aconteceu? Saiu o resultado do 

teste de compatibilidade?” 

 

Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... ÚLTIMO CAPÍTULO DE 

LAÇOS DE FAMÍLIA!!! (CARONA MILAGRES NESTA) 
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TEXTOS DE CHAMADAS “PORTO DOS MILAGRES” 

 

CH 1 – PORTO DOS MILAGRES 

Clipinho/cenas mar 

 

Loc. Off: A FORÇA DO MAR...MEXENDO COM O DESTINO DOS HOMENS! 

A/V:Sabatella emocionada rezando para  Iemanjá: "Eu lhe rogo minha mãe, nunca 

abandone nosso menino. Ele agora é seu!" 

 

Loc. Off: ABENÇOANDO AMORES MAIS FORTES QUE A VIDA E A MORTE! 

A/V: Cristiana para Mattar: "Desde a primeira vez que te vi, me apaixonei por você” 

 

Loc. Off: TESTEMUNHANDO UMA HISTÓRIA DE CORAGEM...AMBIÇÃO...E MISTÉRIO! 

A/V: Cássia para Fagundes: "A profecia vai se realizar!"  

A/V: Fagundes: “Tudo que é do meu irmão vai ser nosso, sim!... Eu vou ser rei!" 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A PRÓXIMA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 2 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Clipinho/cenas mar 

 

Loc. Off: NA BAHIA ABENÇOADA PELOS DEUSES... O MAR PROTEGE UM POVO DE 

CORAGEM E MUITA FÉ! 

A/V: Mattar para Cristiana: "Quem nasce no mar, vai morrer no mar!" 

 

Loc. Off: UMA GENTE QUE ACREDITA NO PODER DA PAIXÃO! 

A/V: Flávia desafiando para Arlete: "Quando eu me casar vai ser por amor!" 

 

Loc. Off; MAS QUE TAMBÉM ENFRENTA A FORÇA DE QUEM É MOVIDO PELA AMBIÇÃO! 

A/V: Fagundes: "Você é um homem bom, meu irmão!”... Deixa a força do nosso 

sangue falar mais alto que o ódio!" 

A/V: Bartô: "Você não deu a menor importância a isso quando me traiu! Me roubou!" 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A PRÓXIMA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 
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CH 3 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO...NA GLOBO! 

Loc. Off: SE A TRADIÇÃO TEM UM NOME...ELA SE CHAMA AUGUSTA EUGÊNIA 

PROENÇA DE ASSUNÇÃO! 

A/V: Arlete Salles para Fulvio: "Nós somos uma espécie em extinção, meu marido. A 

aristocracia baiana está sendo caçada a bala!" 

 

Loc. Off: UMA TREMENDA PERUA...QUE NÃO ACEITA O ROMANCE DE SUA IRMÃ COM 

UM HUMILDE PESCADOR! 

A/V: Arlete p/ Carvana: "Se ele for preso se ficar muito tempo mofando na cadeia, 

talvez ela o esqueça!" 

 

Loc. Off: E PRA ACABAR COM ESSE AMOR...ELA É CAPAZ DE USAR TODAS AS ARMAS! 

A/V: Carolina Kasting desesperada em barco para Tuca: "Eles vão prender você, meu 

amor! Vão tentar separar a gente! Eu lhe amo e isso não pode acontecer nunca!" 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A PRÓXIMA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 4 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO...NA GLOBO! 

Loc. Off: EM PORTO DOS MILAGRES, TODOS SABEM QUE FREDERICO É UM FILHO 

QUERIDO DE IEMANJÁ! 

A/V: Mattar p/ Cristiana: "O mar a gente enfrenta com coragem, mão no leme e muito respeito!" 

 

Loc. Off: UM PESCADOR VALENTE E APAIXONADO... QUE UM DIA...TEVE UMA GRANDE 

SURPRESA NO MAR! 

A/V: Mattar vendo bebê em cesta: "Como é que você veio parar aqui nesse mar?" 

A/V: Cristiana doente em barco para bebê: “Você ainda vai ser o rei desse mar!" 

 

Loc. Off: ...E ELE VAI AJUDAR ESSE VERDADEIRO FILHO A SE TRANSFORMAR NUM 

HOMEM FORTE DE CORPO E ESPÍRITO...CAPAZ DE ENFRENTAR QUALQUER DESAFIO! 

A/V: Palmeira reza para Iemanjá: "Me dê uma luz, me mostre um novo destino! Me 

ajude a chegar lá, minha mãe!!" 

 

Loc. Of:DIA 5... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A PRÓXIMA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 
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CH 5 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO NA GLOBO! 

Loc. Off: ESSES DOIS VIGARISTAS VIVIAM NA ESPANHA DE UMA MANEIRA MUITO 

PERIGOSA...E ESTAVAM SENDO CAÇADOS PELA POLÍCIA! 

A/V: Fagundes irritado para Cássia: "Nós demos golpes demais nos últimos tempos, 

acho que facilitamos demais!" 

 

Loc. Off: ATÉ QUE UM DIA...ADMA E FELIX GUERRERO FORAM SURPREENDIDOS PELA 

PROFECIA DE UMA MISTERIOSA CIGANA! 

A/V: Cigana: "Tu serás o rei!" 

A/V: Cássia p/ ele: "Esse império baiano do teu irmão, pode ser o reino que a cigana falou!" 

 

Loc. Off: E ELES DECIDEM VOLTAR PARA O BRASIL...DISPOSTOS A TOMAR O LUGAR 

DO PODEROSO BARTOLOMEU GUERRERO! 

A/V: Fagundes furioso: "O mundo é pequeno demais para nós dois!" 

 

Loc. Off: DIA 5...  ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A PRÓXIMA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 6 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO NA GLOBO! 

Loc. Off: EM PORTO DOS MILAGRES...QUEM DÁ AS CARTAS É O PODEROSO 

BARTOLOMEU  GUERRERO! 

A/V: Mattar para Cristiana e Kasting: "Enricou tanto que hoje dá trabalho pra mais da 

metade do povo de Porto dos Milagres!" 

 

Loc. Off: UM HOMEM SOLITÁRIO QUE ESCONDE DE TODOS SEU ROMANCE COM 

ARLETE...E SONHA COM A CHEGADA DE UM HERDEIRO! 

A/V: Fagundes para Sabatella: "Vou mandar te buscar, Arlete”... Você e o meu 

herdeiro, porque no dia que eu morrer é dele o meu império!" 

 

Loc. Off: MAS DEPOIS QUE SEU IRMÃO FÉLIX E A ESPOSA VOLTARAM AO 

BRASIL...SUA VIDA  SE TRANSFORMOU NUM PESADELO! 

A/V: Cássia com veneno para si: "Ele vai definhar...todos os dias, até morrer!" 

A/V: Cássia para Felix: "Tudo que ele tem vai ser teu!" 
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Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A NOVA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 7 – PORTO DOS MILAGRES 

 

LOc. Off: FEVEREIRO...NA GLOBO! 

Loc. Off: ESSA MENINA É FRUTO DE UM ROMANCE PROIBIDO QUE ABALOU A 

TRADICIONAL FAMÍLIA PROENÇA! 

A/V: Fulvio para Arlete: "Ela é filha de sua irmã, é sangue do seu sangue!" 

A/V: Arlete: "Não! É sangue daquele maldito pescador!" 

 

Loc. Off: MAS ACABOU SENDO CRIADA PELOS TIOS...E SE TRANSFORMOU NA BELA E 

INDEPENDENTE LÍVIA...UMA JOVEM DISPOSTA A ESCREVER SEU PRÓPRIO DESTINO! 

A/V: Arlete p/ Flávia: "Eu tenho certeza que você vai saber fisgar o Alexandre Guerreiro.” 

A/V: Flávia: "Não vou fisgar o Alexandre ou qualquer outro homem por dinheiro!” 

 

Loc. Off: E ELA VAI LUTAR COM TODAS AS FORÇAS PRA VIVER UM GRANDE...E 

VERDADEIRO AMOR! 

 

Loc. Off: DIA 5... ESTRÉIA...  DE AGUINALDO SILVA E RICARDO LINHARES... 

INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A NOVA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 8 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO NA GLOBO! 

Loc. Off: O FORTE E CORAJOSO GUMA...FOI CRIADO SOB A PROTEÇÃO DE IEMANJÁ! 

A/V: Palmeira p/ Tonico: "Eu vou cumprir o sonho de meu pai. Eu vou ser rei desse mar!" 

 

Loc. Off: UM PESCADOR QUE CONHECE COMO NINGUÉM AS LEIS DO MAR...E VIVE 

BALANÇANDO O CORAÇÃO DAS MOÇAS DO CAIS! 

A/V: Palmeira com raiva para Camila: "Você me faz perder a cabeça!"  

A/V: Camila: "Adoro quando tu perde a cabeça comigo!" 

 

Loc. Off: SÓ QUE ACABOU FISGADO POR UMA INTENSA E INESPERADA PAIXÃO! 

A/V: Brício debochado para Flávia: "Lívia Proença! ...Dando em cima de um pescador!" 

A/V: Palmeira p/ Flavia: “Você me desatina, me desnorteia, me faz perder o leme, o rumo!" 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA... ESTRÉIA... DE AGUINALDO SILVA E RICARDO 

LINHARES... INSPIRADA NA OBRA DE JORGE AMADO... A NOVA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 
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CH 9 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: FEVEREIRO NA GLOBO! 

Loc. Off: BEM-VINDO À PORTO DOS MILAGRES... A CIDADE ONDE BARTOLOMEU 

GUERRERO  ERGUEU O SEU IMPÉRIO! 

A/V: Kasting para Cristiana e Mattar: "Homem estranho aquele”... “Vive sozinho 

naquele casarão, não tem amigos!" 

 

Loc. Off: UM RICO EMPRESÁRIO QUE FOI SURPREENDIDO PELA CHEGADA DE SEU 

IRMÃO FÉLIX...UM VIGARISTA QUE, JUNTO COM A ESPOSA ADMA, TRAMA ROUBAR 

TODA SUA FORTUNA! 

A/V: Fagundes p/ Cássia: "Nós planejamos tudo com muito cuidado vai dar certo, eu 

tenho certeza!" 

 

Loc. Off: NESSE LUGAR FASCINANTE MORAM AINDA PESSOAS SIMPLES E 

LUTADORAS...COMO LEÔNCIO, UM CARA HUMILDE... APAIXONADO POR LAURA...UMA 

JOVEM QUE ENFRENTA OS PRECONCEITOS DA IRMÃ...AUGUSTA EUGÊNIA! 

A/V: Arlete p/ Tuca: "Eu ignoro a mãe dessa criança, e lhe ignoro também! Vocês não existem!" 

 

Loc. Off: AQUI TAMBÉM VIVE A DOCE EULÁLIA QUE É CASADA COM FREDERICO!...UM 

PESCADOR QUE ENCONTROU UM BEBÊ PERDIDO NO MAR! 

A/V: Mattar para bebê: "Tu é o filho que Iemanjá me deu!" 

 

Loc. Off: O TEMPO PASSA...E A CRIANÇA...SE TORNA O VALENTE GUMA...UM HOMEM 

QUE ENCARA SEM MEDO GRANDES DESAFIOS... 

A/V: Flávia para Palmeira "Você arriscou a vida, entrando naquele mar, no meio 

daquele temporal todo!" 

 

Loc. Off: ...MAS QUE ACABOU ENVOLVIDO POR UMA INTENSA E INESPERADA PAIXÃO 

PELA JOVEM LÍVIA! 

A/V: Palmeira para Flávia: "Você é linda demais!" 

 

Loc. Off: ...UMA HISTÓRIA DE AMOR E AVENTURA QUE PROMETE FORTES EMOÇÕES!!! 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA/AMANHÃ/HOJE... ESTRÉIA... A NOVA NOVELA DAS OITO... 

PORTO DOS MILAGRES!!! (logomarca Globo) 
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CH 10 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES!!! 

A/V: Brício abraçado a Flávia:"Eu te adoro, Lívia! Sempre te adorei!" 

 

Loc. Off: LÍVIA FAZ AS PAZES COM ALEXANDRE! 

A/V: Flávia para Brício: "Vamos tentar ser felizes juntos? Vamos tentar?"  

A/V: Brício: "Não, nós vamos conseguir!" 

 

Loc. Off: ...E DEIXA FÉLIX E AUGUSTA EUGÊNIA NA MAIOR FELICIDADE! 

A/V: Fagundes para Brício e Flávia: "Que vocês sejam muito felizes meus filhos! Eu 

torço demais pela felicidade de vocês!" 

 

A/V: Arlete felicíssima: "Adeus! Adeus! Adeus miséria!" 

 

Loc. Off: AMANHÃ/HOJE... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... PORTO DOS MILAGRES!!! 

______________________ 

CH 11 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES!! 

A/V: Cássia feliz para si: "Pelo menos desse fantasma eu fiquei livre!" 

 

Loc. Off: ADMA CONSEGUIU ACABAR COM A VIDA DE DONA COLÓ...SÓ QUE ESSA 

HISTÓRIA AINDA PODE TERMINAR MUITO MAL!! 

A/V: Cláudio Correa para Cássia: “A sra. pode me dizer onde ela está?  

A/V: Nathália: "Ela mais D. Adma conversaram muito e depois saíram juntas, não foi 

D. Adma?” (+ cena de Cassia apavorada) 

 

Loc. Off: NESTA QUARTA!! DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... PORTO DOS MILAGRES!! 

______________________ 

CH 12 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES!!! 

Loc. Off: ERIBERTO CONSEGUIU SABOTAR O CAMINHÃO DE GUMA! 

A/V: Palmeira desesperado: "Eu tô sem freio!" 

 

Loc. Off: E ACABA ACONTECENDO UM GRAVE ACIDENTE! 

A/V: Bomtempo para Zé Abreu: "Alguém tem que tirar ele de lá!" 

A/V: Zé: "Guma vai morrer e tem que ser agora!" 

A/V: Zezé Mota passando mal em terreiro: "Guma meu filho! Guma vai se afogar!" 
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Loc. Off: AGORA...A VIDA DO PESCADOR ESTÁ EM PERIGO! 

A/V: Palmeira se debatendo, preso, dentro de caminhão: "Não me deixe morrer, 

minha mãe!" 

 

Loc. Off: NESTA SEGUNDA... EM PORTO DOS MILAGRES!!! 

______________________ 

CH 13 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: NESTA SEXTA... EM PORTO DOS MILAGRES!!! 

A/V: Fagundes para Luisa: "Você gravou a nossa intimidade pra divulgar, pra me 

difamar, pra acabar com a minha candidatura a governador!" 

 

Loc; Off: O ACERTO DE CONTAS ENTRE FÉLIX E ROSA PALMEIRÃO! 

A/V: Luisa grita com Fagundes: "Isso tudo é mentira, Félix! Mentira! Mentira! Mentira!" 

A/V: Fagundes:"Você vai sentir o peso da minha vingança! Pode aguardar!" 

 

Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... PORTO DOS MILAGRES!!! 

______________________ 

CH 14 – PORTO DOS MILAGRES 

 

Loc. Off: PORTO DOS MILAGRES!!! ÚLTIMO CAPÍTULO! 

A/V: Brício p/ Flávia: "Eu vou jogar a lancha contra as pedras! E nós vamos morrer!" 

 

Loc. Off: LÍVIA ESTÁ CORRENDO PERIGO...MAS GUMA VAI LUTAR ATÉ O FIM PARA SALVÁ-LA! 

A/V: Guma grita para Flavia em mar: "Lívia! Eu vou lhe salvar! Agüente firme!" 

 

Loc. Off: SÓ QUE ELE PODE ACABAR PAGANDO MUITO CARO POR SUA VALENTIA! 

A/V: Guma fraco: "Chegou a minha hora...Iemanjá vai me levar!" 

 

A/V: Pitanga diante de corpo de Guma: "Minha mãe, eu lhe imploro de todo o coração: 

devolva a vida de Guma e fique com a minha. Minha vida será sua para sempre!" 

 

Loc. Off: NESTA SEXTA...DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... AS EMOÇÕES DO ÚLTIMO 

CAPÍTULO DE PORTO DOS MILAGRES!!! (CARONA CLONE NESTA) 
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TEXTOS DE CHAMADAS “O CLONE” 

 

CH 1 – O CLONE 

 

Loc. Off: UM GRANDE AMOR...CAPAZ DE ENFRENTAR TODOS OS DESAFIOS! 

A/V: Lucas para Jade: "Você não vai me perder! Você não vai me perder nunca!" 

 

Loc. Off: UM SONHO FASCINANTE E ASSUSTADOR... ...CAPAZ DE REVOLUCIONAR A CIÊNCIA! 

A/V: Ali p/ Albieri: "Vocês estão brincando com fogo com essa história de clonagem, 

de criar a vida!!!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO. ESTRÉIA. DE GLÓRIA PEREZ. A NOVA NOVELA DAS OITO. O CLONE!!! 

______________________ 

CH 2 – O CLONE 

 

Loc. Off: UMA PAIXÃO IRRESISTÍVEL... 

A/V: Jade para Lucas: "Ninguém pode separar a gente Lucas, ninguém!" 

 

Loc. Off: ...UMA EXPERIÊNCIA QUE DESAFIA A CIÊNCIA...QUE ASSUSTA...E FASCINA O HOMEM! 

A/V: Albieri p/ Lucas: "Não se pode clonar uma pessoa morta! Você precisa de uma 

célula viva!" 

 

A/V: Ali para Albieri: "Nada escapa ao olhar de Deus!... E só quem cria a vida é Deus!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ... A NOVA NOVELA DAS 

OITO... O CLONE!!! (logotipo Globo) 

______________________ 

CH 3 – O CLONE 

(Clipe//Clima do Marrocos + música) 

 

Loc. Off: NÃO EXISTEM FRONTEIRAS PARA UM GRANDE AMOR... 

A/V: Lucas para Jade: "Você não vai me perder! Você não vai me perder nunca!" 

 

Loc. Off: ...MESMO SE ESSA PAIXÃO DESAFIA SÉCULOS DE CRENÇAS E TRADIÇÕES! 

A/V: Jade p/ Lucas: "A gente não foge do nosso destino!" 

 

Loc. Off: A CIÊNCIA TAMBÉM NÃO CONHECE FRONTEIRAS... 

A/V: Ali para Albieri: "Vocês estão brincando com fogo com essa história de clonagem, 

de criar a vida!!!" 

 

Loc. Off: ...MESMO SE O DESAFIO FOR FASCINANTE E AO MESMO TEMPO ASSUSTADOR! 
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A/V: Albieri para Ali: "Quem disse que eu quero clonar gente, eu nunca pensei nisso!"  

A/V: Ali interrompe: "Pensou, pensa nisso o dia inteiro!!!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS 

OITO... O CLONE!!!   (logotipo Globo) 

______________________ 

CH 4 – O CLONE 

(Clima Marrocos/Trilha) 

 

Loc. Off: ALI...É UM HOMEM SÁBIO E PODEROSO... ELE ACREDITA QUE A FAMÍLIA E 

AS TRADIÇÕES DA SUA TERRA ESTÃO ACIMA DE TUDO! 

 

A/V: Ali para Mohamed e Said: "Vivemos a religião como deve ser vivida!" 

 

Loc. Off: ...O SEU GRANDE DESAFIO AGORA É CUIDAR DA SOBRINHA QUE CHEGOU 

DO BRASIL... A DOCE JADE! 

A/V: Jade p/ Ali: "Eu não vou conseguir me habituar aqui, tio! É tudo diferente demais!" 

A/V: Ali para Jade: "Eu vou dar um destino a você!" 

 

Loc. Off: ...E SE ELA NÃO SEGUIR OS  ENSINAMENTOS DO TIO... A SUA VIDA PODE 

SE TRANSFORMAR NUM PESADELO! 

 

A/V: Jade p/ Ali: "Nem morta que eu vou casar com um homem que eu nunca vi, tio!"  

A/V: Ali: "Você está me desafiando?!?" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS 

OITO... O CLONE!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 5 – O CLONE 

(Imagens de Vera Fischer) 

 

Loc. Off: UMA MULHER SENSUAL COMO YVETE É UMA ARMADILHA PERFEITA PARA 

HOMENS RICOS E SOLITÁRIOS... COMO LEÔNIDAS! 

A/V: Leônidas para Yvete: "Eu descobri que a minha vida é uma droga sem você!" 

 

Loc. Off: MAS NO CAMINHO DELA ESTÁ UM DOS FILHOS DO CARA, O EXPLOSIVO DIOGO! 

A/V: Diogo para Albieri: "Ela não é mulher pra ele!"  

A/V: Albieri: "Você vai dizer que ela é oportunista que ela é interesseira, é isso?"  

A/V: Diogo: "Mas isso não está na cara!?!" 
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Loc. Off: ...SÓ QUE YVETE ESTÁ DISPOSTA A COMPRAR ESSA BRIGA...E É CAPAZ DAS 

MAIORES ARMAÇÕES PRA NÃO PERDER ESSE TREMENDO PARTIDO! 

A/V: Yvete para Leônidas: "Teu filho tá dando em cima de mim!"  

A/V: Leônidas "O quê?!?"  

A/V: Yvete: "Teu filho, o Diogo!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA...  

DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS OITO... O CLONE!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 6 – O CLONE 

(Clima//imagens) 

 

Loc. Off: LUCAS E DIOGO SÃO GÊMEOS IDÊNTICOS...E SEMPRE FORAM MUITO LIGADOS! 

A/V: Lucas para Ali: "É muito difícil viver ao lado de uma pessoa igualzinha a você! As 

pessoas confundem a gente e a gente acaba se confundindo!" 

 

Loc. Off: ...MAS NO FUNDO...ESSES IRMÃOS SÃO BEM DIFERENTES! 

A/V: Albieri p/ Lucas: "Diogo é mais pé no chão! Ele gosta mais de aventura do que de romance!" 

 

Loc. Off: ...SÓ QUE O PAI DELES...O MILIONÁRIO LEÔNIDAS...LUTA PARA QUE O 

SONHADOR LUCAS SEJA TÃO FORTE E DETERMINADO QUANTO O IRMÃO! 

A/V: Lucas p/ Leônidas: "Pára de tratar eu e o Diogo como se a gente fosse a mesma pessoa!  

A/V: Leônidas: "Bem que eu me empenho, mas é difícil! Vocês são tão sincronizados 

um com outro!" 

 

A/V: Albieri para Leônidas: "O Lucas está magoado, hein?... Eles tem a mesma cara, 

mas não são a mesma pessoa!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS OITO! 

O CLONE!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 7 – O CLONE 

 

Loc. Off: ALBIERI É UM CIENTISTA RESPEITADO EM TODO O MUNDO...E CONHECE 

COMO NINGUÉM AS TÉCNICAS DE CLONAGEM! 

A/V: Nívea Maria p/ Albieri: "O seu trabalho é um trabalho pioneiro! Você que trouxe pro Brasil!" 

 

Loc. Off: ...MAS ELE SABE QUE CLONAR UM SER HUMANO...É UMA EXPERIÊNCIA QUE 

PODE TRANSFORMAR PARA SEMPRE TODA A HUMANIDADE! 

A/V: Ali para Lucas: "Albieri acha que a morte é uma desfeita pessoal contra ele, por 

isso ele fica querendo tomar o lugar de Deus com essa mania de criar vidas em laboratório!" 
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Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS OITO! 

O CLONE!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 8 – O CLONE 

 

Loc. Off: A ROMÂNTICA LATIFFA SEMPRE VIVEU EM PERFEITA HARMONIA COM AS 

TRADIÇÕES E OS ENSINAMENTOS DO SEU TIO ALI! 

A/V: Jade para Latiffa: "Você vai casar, Latiffa? Como é que ele é?"  

A/V: Latiffa: "Não sei, nunca vi! Espero que seja bonito, né?" 

 

Loc. Off: ...ELA ESTÁ SENDO CRIADA AO LADO DA PRIMA JADE...QUE SE ENTREGOU A 

UMA PAIXÃO PROIBIDA! 

A/V: Latiffa p/ Jade: "Eu nunca vi ninguém desafiar o tio Ali como você tá desafiando!!!" 

 

Loc. Off: ...E SE ESSE AMOR MANCHAR O NOME DA FAMÍLIA...AS DUAS PODERÃO SER 

PUNIDAS COM UM TERRÍVEL CASTIGO! 

A/V: Jade para Latiffa: "Latiffa, a gente foge, a gente faz greve de fome!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS OITO! 

O CLONE!!! (logomarca Globo) 

______________________ 

CH 9 – O CLONE 

 

A/V: Ali para Jade: "Vou tratar de arranjar o seu futuro!" 

 

Loc. Off: ALI ESTÁ CONVENCIDO DE QUE SAID VAI SER O MARIDO PERFEITO PARA A 

SUA SOBRINHA...JADE! 

A/V: Said para Ali: "Eu posso dar boa vida pra esposa e pros filhos que vão nascer!" 

A/V: Ali: "É o que se espera de um marido!" 

 

Loc. Off: ...SÓ QUE O CORAÇÃO DELA JÁ TEM DONO! 

A/V: Jade para Zoraide e Latiffa: "Eu não posso casar, eu tô apaixonada!" 

A/V: Jade para Lucas: "Eu sei que você está no meu destino e eu tô no seu e ninguém 

pode mudar a escrita do destino, nem o tio Ali!" 

A/V: Jade para si: "Eu preciso achar um jeito de fugir desse casamento!" 

 

Loc. Off: DIA PRIMEIRO... ESTRÉIA... DE GLÓRIA PEREZ...A NOVA NOVELA DAS OITO! 

O CLONE!!! (logomarca Globo) 
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CH 10 – O CLONE 

 

Loc. Off: O CLONE!!! SEGUNDO CAPÍTULO! 

LOc. Off: DIOGO VIAJOU PARA O MARROCOS COM SEU IRMÃO, LUCAS... E LOGO NA 

PRIMEIRA NOITE SE ENTREGOU A UM ARDENTE E INCONTROLÁVEL DESEJO! 

A/V: Lucas para Diogo: "Quem é essa mulher?!?"  

A/V: Diogo: "Sei lá! Nem ouvi a voz dela, a gente nem conversou!" 

 

Loc. Off: ...MAS ELE NÃO PODERIA IMAGINAR QUE ESTAVA COMETENDO UM GRANDE ERRO!!! 

A/V: Leônidas apresentando Yvete: "Meus filhos, a minha Yvete!"(+ cena da reação de Diogo!) 

 

Loc. Off: ...AGORA...QUANDO O SEU PAI, LEÔNIDAS, DESCOBRIR A VERDADE...TUDO 

PODE ACONTECER! 

A/V: Leônidas para Diogo:"Vocês mal falaram com a Yvete! Mal a cumprimentaram... 

Quero uma explicação é agora!" 

 

Loc. Off: AMANHÃ/HOJE...DEPOIS DO JORNAL NACIONAL...SEGUNDO CAPÍTULO DE... 

O CLONE!!! 

______________________ 

CH 11 – O CLONE 

 

Loc. Off: O CLONE!!! SEGUNDO CAPÍTULO! 

A/V: Jade: "Mãe, não me deixa aqui sozinha, mãe! Eu só tenho você!" (+ cena da mãe 

fechando os olhos) 

 

Loc. Off: DEPOIS DA MORTE DA MÃE JADE VIAJOU PARA O MARROCOS PARA SER CRIADA 

PELO SEU TIO ALI...E DESCOBRIU QUE SUA NOVA VIDA NÃO VAI SER NADA FÁCIL! 

A/V: Ali para Jade: "Vista-se! Cubra-se! Suja!!!" (+ cena de tapa na cara!) 

(virada)             

A/V: Jade p/ Zoraide: "Ninguém nunca me bateu Zoraide! Eu não vou agüentar isso não!" 

 

Loc. Off: ...MAS DEPOIS QUE ELA VIU LUCAS PELA PRIMEIRA VEZ...O SEU CORAÇÃO 

ESTÁ BATENDO MAIS FORTE! 

A/V:  Jade p/ Latiffa: "Senti uma coisa tão estranha quando olhei pra ele! Era como se 

eu conhecesse ele da vida toda! Era como se eu soubesse que um dia ele ia chegar!" 

 

Loc. Off: AMANHÃ/HOJE...DEPOIS DO JORNAL NACIONAL...SEGUNDO CAPÍTULO 

DE...O CLONE!!! 
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CH 12 – O CLONE 

 

LOc. Off: O CASAMENTO DE JADE E ZEIN PROMETE MUITAS EMOÇÕES! 

A/V: Zein para Ali em cerimônia: "Você aceita meu casamento com sua sobrinha Jade 

de acordo com os preceitos de Deus e seu mensageiro?"  

A/V: Ali: "Aceito!" 

(virada) 

 

A/V: Khadija para Ranya vendo Jade com Zein: "Minha mãe tá bonita, não está?" (+ 

flashes da cerimônia de casamento) 

(virada) 

 

A/V: Yvete para Lucas: "Vocês dois vão fugir? Mas hoje? No dia do casamento?" 

(ilustrar com festa)  

A/V: Lucas para Yvete: "Você sabe que se pegarem a gente... é morte certa!" 

 

Loc. Off: NESTA TERÇA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... O CLONE!!!  

______________________ 

CH 13 – O CLONE 

 

LOc. Off: JADE ESTÁ DE CASAMENTO MARCADO COM UM HOMEM QUE ELA AINDA 

NEM CONHECE! 

A/V:  Zein para Beta: "Caso num dia e me separo no outro, é só pra cumprir o 

costume!... Eu sempre quis ser noivo!" 

(virada) 

 

A/V: Lucas para Jade: "Como é que vai ser agora?"  

A/V: Jade: "Aceito esse casamento! A festa vai ser no Marrocos, eu fujo com Khadija, 

eu assumo o risco sozinha!" 

Loc. Off: NESTA QUARTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... O CLONE!!!   
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CH 14 – O CLONE 

(Logo O Clone) 

 

A/V: Jade para Zoraide: "Eu preciso ver o Lucas, Zoraide! Preciso chegar perto dele!" 

 

Loc. Off: JADE...TRAMANDO UM ARRISCADO PLANO PARA SE ENCONTRAR COM LUCAS! 

A/V: Zoraide para Jade: "Pôr um homem na casa do seu marido!"  

A/V: Jade: "Eu sei que eu tô errada, Zoraide!"  

A/V: Zoraide:"Você merece pena de morte!"  

A/V: Jade: "Eu sei que eu tô cometendo um raram muito grande!" 

 

Loc. Off: NESTE SÁBADO... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... O CLONE!!! 

______________________ 

CH 15 – O CLONE 

 

Loc. Off: O CLONE!!! ÚLTIMAS SEMANAS! 

A/V: Mel: “Regininha, eu tô grávida de novo!  

A/V: Regininha: “O Xande já sabe?”  

A/V: Mel: “Não!” 

(virada) 

             

A/V: Maysa no fone: “Alô Mel? O quê?”  

Mel: “Tô grávida de novo, mãe!” (+ cena de reação de Maysa assustada)  

(virada) 

 

A/V: Maysa: “Ela tá grávida e tá se enchendo de drogas!”  

A/V: Yvete: “E você pode fazer o quê? Nada!”  

A/V: Maysa: “Eu não posso é ficar vendo isso de braços cruzados! Eu não vou ficar 

vendo de braços cruzados!” 

    

Loc. Off: NESTA QUARTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... O CLONE!!!    

______________________ 

CH 16 – O CLONE 

 

Loc. Off: O CLONE!!! ÚLTIMOS CAPÍTULOS! 

LOc. Off: ALICINHA PARTE PARA O ATAQUE! 

A/V: Alicinha sedutora para Leônidas: "É tão difícil encontrar tantas qualidades num 

mesmo homem, bonito, inteligente!" 

 

Loc. Off: ...MAS DESSA VEZ ELA ACABOU SE METENDO COM QUEM NÃO DEVIA! 

A/V: Yvete entra furiosa: "Acabou a festinha!"  
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A/V: Alicinha: "Yvete?"  

A/V: Leônidas: "Yvete, a moça está aqui gentilmente!" 

A/V: Yvete: "Gentilmente se oferecendo como um canapé numa bandeja não é?"  

 

Loc. Off: NESTA SEXTA... DEPOIS DO JORNAL NACIONAL... 

A/V: Alicinha apanhando de Yvete: "Pára que isso dói Yvete, isso dói!"  

A/V: Yvete:"É pra doer mesmo!" 

 

Loc. Off: O CLONE!! 

______________________ 

CH 17 – O CLONE 

 

Loc. Off: O CLONE!!! ÚLTIMO CAPÍTULO! 

Loc. Off: CHEGA A HORA DA VERDADE PARA MEL NA SUA DIFÍCIL LUTA CONTRA AS 

DROGAS! 

A/V: Xande para Mel: "E aí, vamos embora pra casa?"  

A/V: Maysa para Mel: "Filha, estamos indo pra casa filha!"  

A/V: Mel: "Tenho medo de sair daqui mãe!" 

 

Loc. Off: ...O CASAMENTO DE ALI E ZORAIDE PROMETE MUITAS ALEGRIAS... 

A/V: Ali emocionado para Zoraide: "Eu não sou mais o senhor, agora eu sou o seu 

marido, Zoraide!" 

 

Loc. Off: ...E A DISPUTA PELO AMOR DE JADE! 

A/V: Lucas encara Leo: "Onde ela está?!?" 

A/V: Leo: "Eu não vou te dizer nunca!" (cena de Leo saindo correndo + Lucas correndo 

atrás) 

Loc. Off: NESTA SEXTA...DEPOIS DO JORNAL NACIONAL...O BRASIL INTEIRO VAI SE 

EMOCIONAR COM O ÚLTIMO CAPÍTULO DE O CLONE!!! (CARONA ESPERANÇA NESTA) 
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ANEXO B 
 

SCRIPTS DAS CHAMADAS QUE USAM 

INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS 
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CH. LAÇOS – TEASER – MARIETA 

 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Áudio e vídeo de Marieta 
Severo dando depoimento de 
fatos de sua vida real. 

Videografismo: 

MARIETA SEVERO, 53 ANOS, 
ATRIZ. 

Marieta: “Eu ficava muito tomando banho com 
a minha mãe assistindo, eu adorava isso. A 
gente ficava batendo papo, eu tomando banho, 
ela ficava lá e ta-tá-tá, ta-tá-tá, ta-tá-tá. E as 
minhas filhas têm um pouco dessa mania 
também, eu tenho essa mania de ficar 
tomando banho e ali né, enquanto toma banho 
tá ali aproveitando pra ali pra trocar umas 
idéias e tal e eu me lembro disso e de repente 
eu falava: ‘gente, cadê a mamãe?’ Tinha a 
toalha e o sabonete e não tinha a mamãe, mas 
tudo de uma maneira muito tranqüila, mas eu 
tenho esse registro.” 

Cenas em preto e branco de 
Marieta rindo. 

Trilha sonora de música lenta instrumental + Loc. Off: 
A VIDA DE CADA UM DE NÓS DÁ UMA NOVELA. 

Fusão da imagem de Marieta 
para a vinheta Laços de 
Família. Finaliza com a marca 
da novela em still. 

Continua trilha sonora de música lenta 
instrumental + Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA, 
UMA HISTÓRIA QUE PODERIA SER A SUA. 

 
 

CH. LAÇOS – TEASER – DEBORAH 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Áudio e vídeo de Débora Secco 
dando depoimento de fatos de 
sua vida real. 

Videografismo:  

DEBORAH SECCO, 20 ANOS, 
ATRIZ. 

Deborah: “Desde pequenininha eu sempre fui 
aquela que sempre sonha com o príncipe 
encantado, enfim. E eu achei o meu príncipe 
encantado, as pessoas diziam que não existia. 
Eu tenho certeza que eu achei o meu príncipe 
encantado, que eu vou ficar com ele pra 
sempre, é o homem que eu quero pra ficar do 
meu lado (chorando), pra ser o pai dos meus 
filhos, pra (pausa) dormir abraçado comigo de 
noite sempre e que cuide de mim como eu 
sempre quis que cuidassem. Espero que isso 
dure pra sempre.” 

Cenas em preto e branco de 
Deborah chorando. 

Trilha sonora de música lenta instrumental + Loc. Off: 
A VIDA DE CADA UM DE NÓS DÁ UMA NOVELA. 

Fusão da imagem de Deborah 
para a vinheta Laços de 
Família. Finaliza com a marca 
da novela em still. 

Continua trilha sonora de música lenta 
instrumental + Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA, 
UMA HISTÓRIA QUE PODERIA SER A SUA. 
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CH. LAÇOS – TEASER – ALEXANDRE 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Áudio e vídeo de Alexandre 
Borges dando depoimento fatos 
de sua vida real. 

Videografismo: 

ALEXANDRE BORGES, 34 
ANOS, ATOR. 

Alexandre: “Eu vi o parto, eu vi ele nascendo, 
eu vi ele saindo da Júlia, sabe, eu vi a 
comunhão da Júlia, a mulher que eu amo, com 
meu filho que tava nascendo. Ela tendo as 
contrações e os batimentos dele car... também  
cardíacos aumentando e ele se... ele querendo 
sair e ela puxa... empurrando e eu olhava lá 
pra Júlia assim e ele saindo, eu falava: ‘ai meu 
Deus do céu’. Aí eu voltava pra ela assim: 
‘calma, tá indo tudo bem, ele tá saindo’. E ele 
chorou, eu fui o primeiro a pegar ele, dei 
muitos beijinhos. É a maior felicidade do 
mundo é... é você ter um filho assim” 

Cenas em preto e branco de 
Alexandre chorando. 

Trilha sonora de música lenta instrumental + 
Loc. Off: A VIDA DE CADA UM DE NÓS DÁ UMA 
NOVELA. 

Fusão da imagem de Alexandre 
para a vinheta Laços de 
Família. Finaliza com a marca 
da novela em still. 

Continua trilha sonora de música lenta 
instrumental + Loc. Off: LAÇOS DE FAMÍLIA, 
UMA HISTÓRIA QUE PODERIA SER A SUA. 
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CH. MILAGRES – ELEIÇÕES 1 – CGCOM 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Marca Porto dos Milagres  

Ilustração videográfica de uma 
cartela azul com caracteres 
brancos escrito: “Horário 
Eleitoral de Porto dos Milagres. 
Lei nº 9.605” 

 

Cena do candidato Félix 
Guerrero em uma bancada, 
com a marca do PDV, “Partido 
da Vanguarda Democrática” no 
canto superior direito do vídeo 
e um crédito de rodapé “Félix 
Guerrero”. 

Félix: “NÃO SE DEIXE ENGANAR PELA 
CAMPANHA MENTIROSA DA OPOSIÇÃO, EU 
NÃO PROMETO APENAS, EU CUMPRIREI, SE 
FOR ELEITO VAI TER COMIDA NA SUA MESA, 
ESCOLA PARA OS SEUS FILHOS, TRABALHO 
PARA TODOS, NÃO ME DEIXEM SÓ, VOTEM EM 
MIM” 

Clipe com jingle de campanha 
eleitoral onde o candidato Félix 
Guerrero aparece nas ruas 
abraçando populares, em 
comício,  beijando crianças, 
inaugurando obras, nos braços 
do povo. 

Letra do jingle: “ELE É COMPANHEIRO, ELE É 
FÉLIX, É GUERREIRO. VOTO ELE TEM, ELE É 
NOSSO PAINHO. ELE VAI ALEGRAR O NOSSO 
TERREIRO, FÉLIX GUERRERO.” 

Fade.  

Cena do candidato Guma em 
uma bancada, com a marca do 
PCT, “Partido das Causas 
Trabalhistas” no canto superior 
direito do vídeo e um crédito de 
rodapé “Gumercindo Vieira”. 

Guma: “COMPANHEIROS, NÃO SE ILUDAM COM 
ROSTO BONITO DE FALA MANSA E SORRISO 
NOS LÁBIOS. CUIDADO COM POLÍTICOS 
ENGANADORES QUE PROMETEM TUDO EM 
VÉSPERA DE ELEIÇÃO PRA DEPOIS METER A 
MÃO NO BOLSO DO TRABALHADOR. VAMOS 
DIZER NÃO À CORRUPÇÃO, VAMOS ACABAR 
COM A IMPUNIDADE.” 

Clipe com jingle de campanha 
eleitoral onde o candidato 
Guma aparece nas ruas 
fazendo protesto com 
trabalhadores rurais, populares, 
etc. 

Letra do jingle: “DEIXA O POVO FALAR, DEIXA 
O POVO ESCOLHER, O POVO VAI VENCER, O 
POVO VAI GANHAR, O REI TRABALHA PRA 
TIRAR, GUMA, GUMA, GUMA, VAI GANHAR!” 

Marca Porto dos Milagres Música-tema da novela. 
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CH. MILAGRES – ELEIÇÕES 2 – CGCOM 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Marca Porto dos Milagres  

Ilustração videográfica de uma 
cartela azul com caracteres 
brancos escrito: “Horário 
Eleitoral de Porto dos Milagres. 
Lei nº 9.605” 

 

Cena do candidato Guma em 
uma bancada, com a marca do 
PCT, “Partido das Causas 
Trabalhistas” no canto superior 
direito do vídeo e um crédito de 
rodapé “Gumercindo Vieira”. 

Guma: “MEU IRMÃO, MINHA IRMÃ DE PORTO 
DOS MILAGRES, NA PRÓXIMA ELEIÇÃO 
PRECISAMOS DAR UM BASTA A ESSES 
POLÍTICOS QUE SÓ PENSAM EM SE DAR BEM. 
VAMOS DAR APOIO A GENTE SÉRIA, VAMOS 
ACABAR COM A BANDALHEIRA QUE IMPERA NA 
ADMINISTRAÇÃO DA NOSSA CIDADE. É HORA 
DE VOTAR NA OPOSIÇÃO. 

Clipe com jingle de campanha 
eleitoral onde o candidato 
Guma aparece nas ruas 
fazendo protesto com 
trabalhadores rurais, populares, 
etc. 

Letra do jingle: “DEIXA O POVO FALAR, DEIXA 
O POVO ESCOLHER, O POVO VAI VENCER, O 
POVO VAI GANHAR, O REI TRABALHA PRA 
TIRAR, GUMA, GUMA, GUMA, VAI GANHAR!” 

Fade.  

Cena do candidato Félix 
Guerrero em uma bancada, 
com a marca do PDV, “Partido 
da Vanguarda Democrática” no 
canto superior direito do vídeo 
e um crédito de rodapé “Félix 
Guerrero”. 

Félix: “MINHA GENTE, VOCÊS JÁ ME 
CONHECEM, SABEM DO AMOR QUE TENHO POR 
ESSA TERRA. SE ESSES BADERNEIROS 
TOMAREM O PODER VÃO QUERER ACABAR 
COM A FAMÍLIA E A PROPRIEDADE. ME AJUDEM 
A COMBATÊ-LOS. VOTEM EM QUEM FAZ.” 

Clipe com jingle de campanha 
eleitoral onde o candidato Félix 
Guerrero aparece nas ruas 
abraçando populares, em 
comício,  beijando crianças, 
inaugurando obras, nos braços 
do povo. 

Letra do jingle: “ELE É COMPANHEIRO, ELE É 
FÉLIX, É GUERREIRO. VOTO ELE TEM, ELE É 
NOSSO PAINHO. ELE VAI ALEGRAR O NOSSO 
TERREIRO, FÉLIX GUERRERO.” 

Marca Porto dos Milagres Música-tema da novela. 
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CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – PERSONALIDADE 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Imagem de máquinas 
impressoras de jornal e da  
manchete: CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 
HUMANA EM SEGREDO. 

Trilha sonora de música eletrônica instrumental 
+ Loc. Off: EXCLUSIVO. CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM HUMANA EM 
SEGREDO. 

Videografismo: Efeito de 
transição da foto da manchete 
do jornal para vídeo de 
depoimento de D. Zica da 
Mangueira em cenário virtual 
com o símbolo do DNA.  

Crédito de rodapé: D. Zica da 
Mangueira. 

D. Zica: “Será que Deus vai permitir? Se ele 
permitir eu gosto de ver. Cartola, ver minha 
mãe, ver minha filha que eu perdi com vinte 
anos. Eu gostaria, mas também penso noutras 
coisas que é melhor pro mundo:. 

Corte para vinheta O Clone. 
Finaliza com a marca da novela 
em still. 

Continua trilha sonora de música eletrônica 
instrumental + Loc. Off: UMA HISTÓRIA DE 
AMOR QUE A CIÊNCIA AJUDOU A CONSTRUIR. 
VEM AÍ: O CLONE. 

 
 

CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – MÉDICO 

 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Imagem de máquinas 
impressoras de jornal e da  
manchete: CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 
HUMANA EM SEGREDO. 

Trilha sonora de música eletrônica instrumental 
+ Loc. Off: EXCLUSIVO. CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM HUMANA EM 
SEGREDO. 

Videografismo: Efeito de 
transição da foto da manchete 
do jornal para vídeo de 
depoimento da Dra. Mayana 
Zatz em cenário virtual com o 
símbolo do DNA.  

Crédito de rodapé: Dra. Mayana 
Zatz. Profª Titular de Genética 
Humana/USP. 

Dra. Mayana: “Existe um risco enorme de que 
sejam geradas crianças mal-formadas (fade 
branco). Os médicos que estão propondo essa 
experiência são irresponsáveis. Estão brincando 
com vidas humanas como se fossem animais 
ou cobaias de laboratório.” 

Corte para vinheta O Clone. 
Finaliza com a marca da novela 
em still. 

Continua trilha sonora de música eletrônica 
instrumental + Loc. Off: UMA HISTÓRIA DE 
AMOR QUE A CIÊNCIA AJUDOU A CONSTRUIR. 
VEM AÍ: O CLONE. 
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CH. CLONE – TEASER – “VEM AÍ” – RELIGIOSO 
 

VÍDEO ÁUDIO (textos + trilha) 

Imagem de máquinas 
impressoras de jornal e da  
manchete: CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM 
HUMANA EM SEGREDO. 

Trilha sonora de música eletrônica instrumental 
+ Loc. Off: EXCLUSIVO. CIENTISTA 
BRASILEIRO FAZ CLONAGEM HUMANA EM 
SEGREDO. 

Videografismo: Efeito de 
transição da foto da manchete 
do jornal para vídeo de 
depoimento do rabino Henry 
Sobel em cenário virtual com o 
símbolo do DNA.  

Crédito de rodapé: Rabino 
Henry Sobel. 

Rabino Sobel: “Nem tudo que é tecnicamente 
possível é moralmente correto (fade branco). 
Sou plenamente a favor da pesquisa científica, 
mas sou categoricamente contra a clonagem de 
seres humanos.” 

Corte para vinheta O Clone. 
Finaliza com a marca da novela 
em still. 

Continua trilha sonora de música eletrônica 
instrumental + Loc. Off: UMA HISTÓRIA DE 
AMOR QUE A CIÊNCIA AJUDOU A CONSTRUIR. 
VEM AÍ: O CLONE. 
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ANEXO C 
 

ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DE CHAMADAS 
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS 

Sr. Francisco Leão – Gerente de Promoções da Programação da Rede Globo/RJ 

Informações recebidas via e-mail em 20 de outubro de 2003 

Endereço eletrônico: chicoleao@tvglobo.com.br 

 

P1: Quais os processos de produção de uma peça promocional de programas 

na Rede Globo? 

 

R1: É sempre bom imaginar a Divisão de Promoções como uma agência de 

publicidade, sendo que os nossos clientes são os programas. Todos eles, 

claro, sob o grande guarda-chuva institucional que é a Rede Globo. Na equipe 

da Promoções, o atendimento seriam os produtores, a equipe de redação 

funciona como numa agência, recebe os briefings, analisa o produto, vê quais 

são as carências do horário, e principalmente do que se trata o programa e 

faz o texto. Os diretores de arte? São os editores e os videografistas, que dão 

"a cara" à peça promocional.  

 

A chamada nasce de duas formas básicas:  

 

1) O programa começa a ser gravado, nossos produtores pegam com a 

produção do tal programa os scripts, as fitas com os takes antes mesmo de 

serem editados, nossos redatores conversam  com os roteiristas do programa, 

para tentar captar "a alma" da proposta, muitas vezes conversam também 

com os diretores. Uma cópia desse material chega aqui na emissora vinda do 

Projac. É decupado minuciosamente pelo produtor e pelo redator. O redator 

conversa comigo (sou o gerente que cuida da produção e da redação) sobre a 

melhor abordagem que a chamada deve ter. Fechamos o texto que 

normalmente contém sonoras, ou falas do próprio programa, que nós 

chamamos de áudios e vídeos, porque deles se "aproveitam" o áudio e o 

vídeo. O texto vai para a aprovação final do Getúlio, diretor da Divisão de 

Promoções, e só daí é que vai para a edição. Na edição, conversamos com o 

pessoal do videografismo, para que eles, antes mesmo de dar uma olhada no 

material, possam sentir bem o “clima” da chamada. O editor edita ao mesmo 

tempo em que o sonoplasta já vai montando os blocos de texto e mixando os 

a/v, se houver. Uma "base", que é a chamada ainda não totalmente mixada, 

sobe para que eu, Ivan, que é o gerente da edição, e o Getúlio possamos dar 
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uma pré-avaliada. Corrigimos  sempre algum detalhe: o texto não casou bem 

com o a/v. O que parecia ser uma situação cômica ficou sem graça? Mexemos 

no texto para tentar fazer piada, já que a  "fala" do programa não ajudou. Ou 

se o a/v sugeria uma sutileza, um olhar, uma reação que não ficou clara na 

chamada editada... temos que mexer no texto ou até mesmo trocar o a/v. A 

chamada então é finalizada, reavaliada, e liberada para ir ao ar. Uma 

responsabilidade muito grande, devido à audiência brutal da Globo, e mais 

ainda: uma cena de um programa vai ao ar uma vez... as chamadas rodam 

dezenas de vezes, mesmo no horário nobre, dependendo do programa a ser 

chamado.  

 

2) Outro tipo de processo de produção acontece quando você simplesmente 

não tem o produto para assistir, nem mesmo fitas de takes. Com a edição da 

maioria das novelas atrasada, temos que ler o script do capítulo e fazer a 

chamada por ele. Daí vale mais ainda o talento do redator, porque ele precisa 

sentir mais ainda o clima do capítulo só pelo papel,  sem poder ver as cenas e 

as interpretações de cada ator. Nossa margem de erro aumenta, daí ficamos 

sempre muito atentos às chamadas feitas por script, na hora da aprovação. 

Uma fala escolhida pelo redator pode ter sido gravada num plano muito 

aberto, então temos que substituí-la... às vezes às pressas. No caso d’A 

Grande Família, nunca temos o programa para decupar... então o redator faz 

pelo script, o programa em online chega no final de semana, e na segunda a 

gente dá uma olhada na chamada pra ver se precisa ser mexida... 

normalmente mexemos... e na segunda à noite, a menos de uma hora da 

exibição, entregamos a chamada. Haja pressão alta. 

 

P2: Como surgem e como são avaliadas as idéias?  

 

R2: Fazer propaganda é solucionar problemas. Essa máxima defendida pelo 

publicitário Roberto Menna Barreto vale mais do que nunca para nós da TV 

aberta. Raríssimas vezes fazemos peças institucionais. Ainda mais na Globo, 

TV consolidada, marca absoluta de qualidade e audiência. Na TV a cabo eu 

fazia uma institucional por semana. Lá, no caos dos setenta e tantos canais, 

todo mundo precisa dizer ao que veio para o assinante. O tempo inteiro: 

conceito do canal e marca. Essa é a venda ideal para a TV paga. Enfim, na 

Promoções as idéias surgem depois dos problemas. Temos uma fórmula 
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vencedora, mas desgastada para as chamadas, que é o Big Brother Brasil. 

Vem o número 4 por aí... como vamos SOLUCIONAR esse “pepino”. Reúno-

me com os redatores, passo a campanha apenas para um deles, mas todos 

estão abertos a dar opinião. Criamos uma das peças... “roubando” falas dos 

programas anteriores que falam "quarto". Vamos para o quarto, ali no quarto, 

etc... nasce uma peça. Ou seja, as idéias nascem nas reuniões de criação, 

nascem durante a ducha que o sujeito está tomando de manhã... mas sempre 

com uma palavra chave: adequação. Temos que nos dirigir a um público 

absolutamente plural, eclético, de 8 aos 88 de idade. Então se houvesse um 

padrão definido, seria o de não obedecer a um ritmo de narração 

essencialmente carioca, nem paulista. É natural que se usem 

expressões/gírias do Rio de Janeiro... nunca escrevi "moçada", e sim "galera". 

Mas não se trata de um bairrismo isolado de nós da Promoções. Isso vem do 

texto da própria dramaturgia da emissora. Malhação inteira fala assim. Não 

somos nós que vamos destoar. Com essa premissa, até fica um pouco para 

segundo plano a regionalização da linguagem. Não dá para usar termos 

consagrados em determinadas regiões do país, em detrimento de outras. 

Muitas vezes o Brasil inteiro tem que "engolir" um "azaração", que no 

Tocantins pode ter um significado diferente do "paquera" daqui do Rio... mas 

não podemos negar que o Rio lança moda e lança gírias, e lança costumes, 

como toda capital cultural. Aí em Recife, continua-se falando “é massa”?? Eu 

adorava falar “é massa!” 41 

 

P3: Como são divididas as atividades? 

 

R3: Os assistentes de promoções são os nossos produtores, que fazem 

contato com os programas para obtenção de imagens e informações para 

municiar o redator de publicidade na feitura do texto da chamada. Um 

gerente controla essa produção e a redação. Outro controla a edição. E o 

diretor supervisiona os dois. Nas ilhas de edição, os editores montam a 

chamada roteirizada, com o off gravado pelo locutor, e assim que montam a 

estrutura de a/vs, passam para o sonoplasta ir montando e mixando o áudio e 

experimentando músicas. Os videografistas fazem as composições de cartões, 

as artes das peças em paralelo aos editores. Mas você sabe, televisão não é 

propriamente uma fábrica (a não ser “de sonhos”) então o processo pode ser 

                                                 
41 O entrevistado é recifense, radicado há muitos anos no Rio de Janeiro. 
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invertido. Por exemplo: temos apenas algumas imagens da próxima novela, 

mas não dá para o redator fechar um texto com elas. O editor passa à frente 

e faz um clipe... e aí avaliamos. O processo nunca é totalmente linear. 

 

P4: Quais são as principais estratégias de inserção das chamadas ao longo da 

programação? 

 

R4: Trabalhei na TV Manchete por 5 anos. Lá havia um pecado capital no 

departamento de chamadas. Nós controlávamos a mídia. Isso não é bom. 

Quando você tem o controle de quando a chamada vai ser exibida, você 

perigosamente negocia prazos. Atrasa a entrega de uma chamada se ela 

ainda não está boa... troca a inserção de uma chamada por outra que acha 

melhor. (No caso de fazer mais de uma peça para um programa). Aqui, na 

Globo, a mídia é controlada pela própria CGPG, mas por outra divisão, 

subordinada ao diretor Executivo da central. O profissional dessa divisão nos 

apresenta uma listagem prévia de chamadas programadas dia a dia, e nós as 

produzimos. Isso basicamente, pois no caso das campanhas, nós é que 

dizemos quantas chamadas vamos produzir, quando vamos entregar cada 

uma delas, e principalmente qual o teor de cada uma delas. Uma chamada 

mais sensual, uma mais infantil, etc. Não se roda uma chamada do Linha 

Direta no programa da Xuxa, nunca. Nós é que alertamos ao pessoal da mídia 

sobre o teor, o conteúdo das chamadas. E mais, quando temos algum 

problema de produção, também alertamos... “atenção mídia, vamos atrasar a 

entrega de tal chamada” ... e aí eles substituem a inserção, até podermos 

fornecê-la. Para saber sobre estratégia de mídia, vale um papo com esse 

pessoal. Eu até sei e gosto dessa parte, mas tomaria um outro email enorme 

pra te dar uma idéia do que tem que ser levado em consideração numa 

campanha de chamadas. 

 

P5: Como são definidas as campanhas de lançamento? 

 

R5: Depois de ler a sinopse e vários capítulos, temos uma reunião de criação 

para definir como vai ser a campanha da novela. Começamos sempre de 

acordo com o material disponível, daí a subjetividade do assunto. Há 

campanhas  que começam com trailers, outras que já começam dando os 

nomes dos personagens. Depende de quanto tempo temos antes da estréia, 
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quanto mais curto o tempo, mais direta será a primeira chamada. Se temos 

mais de um mês para vender a história, começamos com uma ou duas peças 

de envolvimento, com frases de efeito, com um slogan que possa passar a 

idéia, apenas a idéia, do que vem por aí. Muitas vezes nem dizemos que é a 

novela das seis, sete, oito... depois partimos para os perfis, detalhando o 

papel de cada um dentro da trama, muitas novelas pedem peças de núcleo, 

para explicar tal família, tal vilarejo ou tal situação. No caso de programas 

novos, trabalhamos com pedaços de programas, ex.: programa 1, uma cena, 

programa 2 três cenas, assim meio anárquico mesmo, e tentamos passar a 

idéia central do novo programa. O número de peças varia. Para o lançamento 

do programa Sexo Frágil, fizemos três peças. É isso aí! 

 

x-x-x 
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CHAMADAS 

Srª. Flávia Nesi – Supervisora de Mídia de Chamadas da Rede Globo/RJ 

Informações recebidas via e-mail em 19 de março de 2003 

Endereço eletrônico: flavia.nesi@tvglobo.com.br 

 

P1: Quantos são e quais as principais atividades dos funcionários da Divisão 

de Mídia da Programação da Rede Globo? 

 

R1: Quantos são: 2 funcionários + 1 estagiário. Atividades dos profissionais 

de Mídia: fazer a grade diária das chamadas; controlar os “rabichos”42 

comerciais e programá-los; listar diariamente as chamadas para a 

Coordenação Rede; ir controlando as chamadas que foram sendo aprontadas 

e substituindo-as no caso delas não estarem prontas ou terem sofrido alguma 

alteração; listar as chamadas a serem produzidas diariamente pela Divisão de 

Promoções; checar audiências diariamente; controlar GRP dos lançamentos e 

relançamentos e fazer pesquisas diversas para balizar estas atividades. 

 

P2: Como são feitas as pesquisas de audiência, qual a metodologia utilizada?  

 

R2: Utilizamos as pesquisas compradas do IBOPE. Nosso departamento 

trabalha com o Telereport (software que nos dá perfis de programas, 

audiências gerais, minuto-a-minuto, enfim, permite o cruzamento e a 

avaliação da base total de audiências de TV) e o Planview (software para 

simulações, otimizações e pós-análise de planos de mídia). 

Metodologia: o IBOPE trabalha com amostras de domicílios a partir de dados 

demográficos e socioeconômicos. Estes dados são colhidos por pesquisas tipo 

painel (caderno) e peoplemeters43. 

 

                                                 
42 Assinaturas comerciais acopladas às chamadas, gerando o que denominamos de chamada “com 

patrocínio” (V. Cap. 2). 

43 Equipamento eletrônico ligado diretamente ao televisor do voluntário pesquisado, semelhante aos 
decodificadores de televisão por assinatura.  
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P3: Qual é o relacionamento da sua divisão com as demais divisões da 

Programação? 

 

R3: A interação da nossa divisão com as demais é a seguinte: nosso setor é 

ligado diretamente ao de Cinema – eles programam os filmes e nós 

promovemos; ao de Promoções – eles fazem as chamadas e nós 

programamos; ao de Planejamento – eles indicam encaixes comerciais e 

quantidade de intervalos em cada programa, além de definir datas e horários 

em que programas vão ao ar; e ao setor de Operações – que trabalha 

paralelamente ao de Planejamento, montando as grades diárias de 

programas, determinando exatamente horário de início e fim dos programas. 

 

x-x-x 
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ANEXO D 
 

MODELO DE MAPA DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS 
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ANEXO E 
 

MODELO DE GRADE HORÁRIA DE PROGRAMAÇÃO 
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Rede Globo Nordeste 
Programação geral para o dia 23/11/2004 – Terça-feira 

 
04:30 – Telecurso Profissionalizante 
05:15 – Globo Rural 
05:30 – Telecurso Profissionalizante (Reprise) 
06:15 – Globo Rural (Reprise) 
06:30 – Bom Dia Pernambuco 
07:00 – Bom Dia Brasil 
07:50 – Mais Você 
09:10 – Xuxa no mundo da imaginação 
10:15 – Sítio do Pica-pau Amarelo 
10:40 – TV Globinho 
11:15 – NE TV 1ª Edição 
11:45 – Globo Esporte 
12:15 – Jornal Hoje 
12:45 – Vídeo Show 
13:35 – Vale a Pena Ver de Novo Deus Nos Acuda 
14:45 – Sessão da Tarde Um Conto Quase de Fadas (tempo: +- 94 min) 
16:30 – Malhação 
17:05 – Como Uma Onda 
17:55 – NE TV 2ª Edição 
18:15 – Começar De Novo 
19:15 – Jornal Nacional 
19:55 – Senhora do Destino 
21:00 – Casseta e Planeta 
21:40 – A Diarista 
22:20 – Jornal Da Globo  
22:55 – Programa do Jô 
00:25 – Intercine 
02:20 – Corujão I Dragão – A História de Bruce Lee (tempo: +- 108 min) 
 
C/c. 
Diário de Pernambuco 
Jornal do Commercio 
Folha de Pernambuco 
Coordenação/Promoções 
OPEC/C.A.T 
Mídia Vox 
Arq. 
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