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Resumo: O presente trabalho visa focar na temática política nas telenovelas Irmãos Coragem
e Fogo sobre Terra da autora Janete Clair, segundo o contexto político, econômico e
social no qual as tramas estão inseridas. Sendo assim, é possível identificar a maneira
como o ideário da contestação do sistema político vigente entre os anos de 1970 e
1975 se deu e alterou o tratamento e o entendimento da abordagem política presente nas obras. É
necessário percebermos que, embora pouco estudada pela historiografia, a telenovela se mostra como uma
vertente da ficcionalidade importante para o estudo do contexto histórico na qual ela está inserida.
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Este trabalho visa um estudo aprofundado de duas telenovelas escritas por Janete Clair:
Irmãos Coragem (1970-1971) e Fogo sobre terra (1974-1975), ambas veiculadas pela
Rede Globo de Televisão em seu horário nobre, às 20 horas. É importante ressaltar que
outras tramas foram escritas pela mesma autora durante o recorte temporal desta
pesquisa de 1970 a 1975, porém aquelas citadas foram escolhidas por apresentarem uma
temática política mais explícita, visto que é este o foco principal do trabalho ora
proposto.
Criada em 1965 no Rio de Janeiro, a Rede Globo de Televisão passa a se consolidar
como emissora de maior audiência no país a partir do final da década de 1960,
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desbancando a TV Tupi. Esse crescimento se dá principalmente pelo investimento da
empresa em dois setores: o jornalismo e a teledramaturgia.
No período compreendido entre 1965 e 1969 as tramas exibidas pela Globo mantinham
o padrão dos primórdios da telenovela, mostrando heróis de capa e espada lutando pelo
amor da heroína, em tramas geralmente ambientadas em países distantes, muitas vezes
adaptações de originais vindos de países latino-americanos ou de clássicos da literatura
mundial. Esse cenário muda, na Rede Globo, em 1969 com a estreia de Véu de Noiva de
Janete Clair.3 A ascensão da autora e a contratação de seu marido, o dramaturgo Dias
Gomes, membro do Partido Comunista Brasileiro, mostram a intensão da emissora em
voltar a teledramaturgia para uma temática brasileira através de uma linguagem tida
como realista (KORNIS, Mônica, 2011).
É importante percebermos que tanto Irmãos Coragem quanto Fogo Sobre terra estão
compreendias dentro do contexto da Ditadura Militar brasileira. Entretanto, é necessário
entender que cada uma é exibida em momentos políticos e econômicos distintos no
regime.
Em 1964, após um golpe de estado que depôs o presidente João Goulart, é instaurado no
Brasil um governo autoritário que se conservaria no governo federal até 1985. A tomada
do poder se deu pelas Forças Armadas, entretanto, com apoio da sociedade civil,
principalmente daqueles que viam negativamente as “Reformas de Base”, pretendidas
pelo Presidente da República deposto.
O período compreendido entre 1964 e 1968 é de profunda crise econômica no país.
Desde antes do golpe os altos índices inflacionários e o aumento da dívida externa,
herdados, sobretudo do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), solapavam a
economia.
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É importante frisar que foi com Beto Rockfeller - trama de 1968, escrita por Bráulio Pedroso e veiculada pela TV
Tupi – que a linguagem e os cenários da telenovela se aproximaram do que se diz ser uma “crônica do cotidiano”
(HAMBURGER, 2004)

A partir da posse de Delfim Netto como ministro da fazenda brasileiro, tem-se início o
movimento que se convencionou chamar de “milagre econômico”. Entre os anos de
1969 e 1973, o país viveu um intenso crescimento econômico caracterizado pela
sensível diminuição dos índices inflacionários, aumento do PIB e do poder de compra,
sobretudo das classes médias urbanas. É também dentro desse contexto que são
planejadas a construção de obras de grande porte, como a Hidroelétrica de Itaipu, a
Ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica.
Esse período de prosperidade econômica, entretanto, também é marcado por uma
intensa repressão política. O Ato Institucional número 5, instaurado em 13 de dezembro
de 1968, previa, dentre outros pontos, a suspensão e cassação de direitos políticos, o
direito do Presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional, das
Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores e a suspensão da garantia do
habeas corpus4. A partir daí intensificam-se as prisões e assassinatos de opositores ao
regime, ao mesmo tempo em que parte da esquerda se arma e inicia lutas no campo e
nas cidades.
O clima de euforia econômica, no entanto, dura pouco. As taxas de exportação e
crescimento da economia continuavam a elevar-se no início do governo do general
Ernesto Geisel (1974-1979). O país, entretanto, seria seriamente atingido pelo choque
de preços da OPEP em 1974, visto que havia 80% de dependência do petróleo
internacional (SKIDMORE, 1988). Uma profunda recessão estava a caminho.
No campo político, denúncias sobre a repressão do regime se intensificam. Organismos
como a Anistia Internacional e países como os Estados Unidos, outrora apoiador do
Golpe de 1964, passam a pressionar o governo brasileiro a se explicar sobre torturas,
perseguição e assassinatos cometidos contra opositores. Geisel assume o poder
4
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prometendo uma abertura “lenta, gradual e segura” (GASPARI, 2003).

Janete Clair, a Telenovela e a política

Muito se tem escrito sobre a abordagem política nas obras teledramatúrgicas de autores
como Oduvaldo Vianna Filho e Dias Gomes, dentre outros membros do PCB
contratados pela Rede Globo de Televisão durante a década de 1970. Entretanto, pouco
se diz sobre como esses temas são tratados por Janete Clair.
Embora esposa de Dias Gomes, a telenovelista não era filiada a nenhum partido político
nem se prendia a ideologias. Isso pode ser percebido na entrevista dada por ela à Revista
Amiga de 23/12/1981. Ao ser questionada pelo repórter se se considerava uma pessoa
política, a autora diz:

“Não, não! Não sou política de tomar partido, de ser isso ou aquilo,
socialista ou conservadora. (...) Não sou política mas não sou também
nenhuma alienada. Estou vivendo numa época conturbada, da mais
difíceis (...) “. (Revista Amiga, 1981, pp.)

Na mesma publicação, ao ser perguntada se ser taxada como novelista “água-comaçúcar” e o marido considerado o grande escritor, Jante retruca:

“Grande escritor ele é mesmo, ninguém está mentindo. Que sou água
com açúcar acho bastante injusto, porque, ao contrário, tenho
abordado temas bem arrojados em minhas novelas (...)”. (Revista
Amiga, 1981, pp.)

Essa visão de que Janete Clair escrevia novelas sentimentais enquanto seu marido

tratava de temas políticos faz parte do senso comum até os dias de hoje. Entretanto, o
que se pode perceber através da leitura das sinopses de Irmãos Coragem e Fogo sobre
Terras é que em ambas há o tratamento de questões de cunho político, em meio a
romances melosos. Em nenhum dos casos, é verdade, as tramas políticas são o mote
principal das telenovelas. Entretanto, faziam parte do enredo e eram percebidas pelo
público, pela crítica especializada e pela censura.
Tratando especificamente das telenovelas abordadas por essa pesquisa, começaremos
analisando Irmãos Coragem. No capítulo 12 da trama, o garimpeiro João Coragem
encontra um grande diamante. Todos cobiçam a pedra, principalmente o coronel Pedro
Barros, chefe político da região. É ele que faz a mediação, na cidade de Coroado, entre a
polícia e a política. Também atua nas relações entre os camponeses e o mundo exterior,
muitas vezes sendo o grande elo entre eles. O coronel é amado e ao mesmo tempo
odiado em sua região de atuação.
É contra essa expressiva figura política que se dá a luta dos irmãos Coragem,
principalmente João e Jerônimo, também garimpeiro. Pedro Barros é o grande vilão da
história. Para combatê-lo, João inicia uma espécie de luta armada, angariando a simpatia
e o apoio de muitos camponeses e garimpeiros da região. Por outro lado, Jerônimo
torna-se um político de expressão em Coroado, elegendo-se prefeito da cidade, outrora
liderada exclusivamente pelo coronel e seus correligionários.
A eleição da ficção também causa um grande impacto no público. Segundo o
pesquisador Nilson Xavier, em Almanaque da Telenovela Brasileira, a oposição ao
Regime Militar lançou, durante as eleições para senador e vareador em 1970, uma
intensa campanha pelo voto nulo. Houve uma expressiva votação em Jerônimo
Coragem.
Segundo Marcelo Ridenti,

“O termo esquerda é usado para designar forças políticas
críticas da ordem social capitalista estabelecida, identificada
com as lutas dos trabalhadores pela transformação social”,
(RIDENTI, 2004, pp. 18)

Segundo essa conceituação, portanto, podemos caracterizar João e Jerônimo Coragem e
ainda Pedro Azulão, personagem principal de Fogo Sobre Terra, como personagens
esquerdistas.
Claramente, pode-se perceber na trajetória de João e Jerônimo Coragem uma metáfora
em relação à situação do Brasil à época. Como já foi dito, a partir da publicação do AI5, em dezembro de 1968, intensificam-se as lutas contra a ditadura em vigor no país. É
notório que havia grupos de resistência armada que promoviam focos de guerrilha no
campo e nas cidades. Por outro lado, grupos, especialmente os ligados à Igreja Católica
e ao PCB, optam por uma oposição institucional. Esse período, compreendido entre os
anos de 1969 e 1975, recorte temporal dessa pesquisa, muitas vezes é chamado de Anos
de Chumbo devido à radicalização tanto do próprio regime militar quanto das esquerdas
brasileiras.
Irmãos Coragem foi um grande sucesso de público e crítica entre os anos de 1970 e
1971, em meio a um clima de euforia econômica. Homens e mulheres de diversas
classes sociais se preocupavam o destino que teriam João, Jerônimo e Duda Coragem ao
longo de 328 capítulos. A imprensa saudava Janete Clair como a grande autora do
gênero no Brasil. Mesmo com a temática política, a censura federal não atuou de forma
intensa na trama.
O mesmo, porém, não pode ser dito a respeito de Fogo sobre Terra (1974-1975). A
telenovela se baseava em uma sinopse proibida pela censura em 1973, intitulada Cidade

Vazia que foi, após algumas alterações, liberada para ir ao ar no ano seguinte. Já no seu
início, a obra voltou a apresentar problemas com as autoridades. Cerca de doze
capítulos já escritos e gravados tiveram que ser rasgados e refeitos. A grande questão
que incomodava o governo era o fato de o herói da telenovela, Pedro Azulão, ser contra
a construção da usina hidroelétrica que destruiria a cidade de Divinéia. O personagem
era considerado subversivo, já que a trama seria, na opinião da censura federal, uma
crítica ao desenvolvimento nacional, principalmente à construção da usina de Itaipu.
Pedro Azulão representa a parte da população que contesta do progresso, já que esse
geraria a destruição da sua cidade. É exatamente a busca de uma comunidade inspirada
no passado para moldar um futuro alternativo à modernidade capitalista que caracteriza
o romantismo revolucionário que podemos perceber no personagem.
Janete Clair, em entrevista disponível no livro Almanaque da TV Globo reclama:

“Não tem sido fácil escrever Fogo Sobre Terra. Por vezes o
telespectador deve ter achado um capítulo sem nexo,
truncado, e deve ter imaginado que eu enlouqueci. Não é
fácil dizer a verdade. E, às vezes, ela vai mutilada por mil
injunções”.

(MAIOR, 2006, pp.)

A crítica, entretanto, não poupou a trama. A edição 319 da Revista Veja trazia uma
reportagem comparando a telenovela de Janete Clair a Ídolo de Pano, trama no ar pela
TV Tupi, a grande concorrente da Rede Globo na época.

“Deste original de Janete Clair dirigido por Walter Avancini
o mínimo que se pode dizer é que dispensa, para análise,
qualquer abordagem crítica dentro dos padrões conhecidos.
Pois certamente soaria falso falar de ‘criatividade’, de

‘estrutura da emergente linguagem brasileira de televisão’
quando, no vídeo, nos é mostrado apenas um amontoado de
situações exploradas e esgotadas (...).” (Veja 1974, pp.).

Evidentemente, não cabe aqui julgarmos a qualidade técnica e artística da obra. Porém,
pode-se perceber que a censura federal influenciou na recepção da obra pelo público.

Debate teórico-metodológico sobre as relações entre História, Televisão e
Teledramaturgia

Uma das poucas autoras a fazer debate metodológico acerca da temática “televisão e
história” no Brasil é Mônica Kornis. No livro Cinema, televisão e História e no artigo
Televisão, História e sociedade: trajetórias de pesquisa, ao tratar especificamente da
imagem filmada, a autora acredita que os filmes e os programas de TV adquiriram o
estatuto de fontes para entendermos os comportamentos, valores, visões de mundo,
ideologias e momento histórico. No caso da televisão ela ainda firma-se como um meio
de narração do nosso tempo, não só no telejornalismo, mas também na teleficção.
Em termos mais específicos, Mônica Kornis apresenta a ideia de que a produção da
Rede Globo de Televisão tenta, através de sua programação e principalmente de suas
telenovelas, construir um discurso nacional. Nas séries televisivas são tratados e
discutidos temas como os hábitos e costumes de diversas regiões do Brasil, os
problemas e dilemas contemporâneos, além de aspectos da História do país. Estas
abordagens, contavam, durante a década de 1970, com o apoio tanto dos militares que
objetivavam a integração nacional, quanto de setores da esquerda que viam alguns
aspectos da realidade brasileira atingirem um público numeroso e heterogêneo.
Outra discussão alça as produções audiovisuais como fonte para o historiador. A partir

desse novo preceito metodológico trazido pela Nova História, elas se mostram fonte
preciosa para pesquisa, uma vez que trazem em si uma série de articulações que
perpassam o imaginário coletivo de uma sociedade, as relações entre esta e a História e
o modo de fazer audiovisual.
Segundo Marc Ferro, apesar de não constar no repertório documental do historiador, o
filme serve como análise de sociedades, de seu constituinte imaginário. Para ele, o seu
poder como documento estaria no fato de que o mesmo acabaria revelando o que não
disse de imediato, desde que o historiador fizesse o seu trabalho, descobrindo o não
visível, a contra análise da sociedade que produziu a obra. Para tanto, o historiador não
deve enxergar o filme como uma obra de arte de seus realizadores e da sociedade,
tampouco se render a uma análise semiótica, esteticista ou que se atenha à História do
Cinema. Para Ferro, o historiador deve sim buscar descobrir as relações que se formam
entre o filme e a sociedade, o Estado, o consumo, a audiência, o financiamento, o
contexto. Mesclar duas análises, a que engloba o filme – tema, planos, montagem,
documentos nos quais se baseia, trilha sonora, figurino, etc. – e o que não é o filme – a
sociedade da época, o público, o regime político, dentre outros. Deve-se ressaltar que,
embora Ferro trate da Produção Cinematográfica, podemos transpor suas ideias para o
fazer televisivo.
Na obra O Brasil antenado: a sociedade da telenovela, Esther Hamburger traça um
importante panorama sobre a cultura televisiva brasileira. A autora afirma que o hábito
de assistir a telenovelas faz parte da rotina dos telespectadores, que já têm uma noção do
desenrolar das tramas e, portanto, daquilo que vão encontrar na televisão. As obras
integram-se ao cotidiano da população, uma vez que seus capítulos são comentados no
âmbito da família e do ambiente de trabalho, além do fato de a maioria dos
telespectadores acompanharem, através da imprensa especializada, o desenrolar das

tramas.
A autora concorda com Mônica Kornis no fato de que as telenovelas brasileiras
possuem um público bastante heterogêneo. Na década de 1970, recorte temporal dessa
pesquisa, 22,8% dos domicílios brasileiros possuíam aparelhos de televisão. O número
pode, num primeiro momento, parecer pequeno, mas é mais que o dobro do apresentado
na década anterior. Esse aumento se deve ao já referido milagre econômico brasileiro
que impulsionou a venda de aparelhos televisores no país, pois ampliou o mercado
consumidor, principalmente nas grandes cidades, devido ao intenso processo de
urbanização do Brasil. Esse processo tornou o fazer televisivo um trabalho lucrativo
para as grandes emissoras.
Apesar de a teledramaturgia ser um produto inicialmente direcionado às mulheres, já na
mesma década estimava-se que do público total, 40% eram homens. É importante
percebermos que o marco inicial deste fenômeno é a obra Irmãos Coragem, que por sua
trama com elementos que lembravam o gênero western, atraiu a audiência masculina.
Diante dessa heterogeneidade de público, as telenovelas tendem a apresentar
personagens de todas as classes sociais. Sendo assim, a emissora de televisão deve
conhecer a fundo o perfil de seu público, já que, para atrair audiência, as telenovelas
devem respeitar valores éticos e morais da sociedade.
Sobre a temática política presente nas telenovelas, Esther Hamburger constata que
roteiristas teledramatúrgicos podem utilizar desse gênero de comunicação de massa para
expor suas questões ideológicas, visando à transformação da sociedade. No entanto, o
que se vê no Brasil é que essas obras são meramente estruturais, não tendo nenhum
caráter transformador. Na verdade, muitas vezes elas são vistas como alienantes e
legitimadoras de uma ordem social injusta, conceito esse muito propagado durante a
década de 1970.

Por serem uma criação e um veículo de comunicação, as telenovelas expressam as
questões e valores da época em que foram feitas e, ao mesmo tempo, colaboram para a
construção de uma representação histórica, além de, em muitos casos, apresentarem
importantes debates sociais e políticos. Dessa forma, é preciso se desvencilhar dos
preconceitos em relação a essas obras e encará-las como importantes Fontes Históricas.
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