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RESUMO  

 

Este estudo tem o intuito de apresentar as influências culturais geradas pelo 
estrangeirismo inserido nas telenovelas brasileiras e, dessa forma, ilustrar de que 
modo este processo se dá. Outro ponto a ser analisado neste estudo são os fatores 
positivos e negativos do processo da absorção de costumes estrangeiros vivido 
pelos brasileiros. Além dos aspectos culturais, este trabalho também mostrará de 
que forma a difusão das culturas estrangeiras interferem no Brasil, de modo que 
reflita na sua economia, seja na venda de produtos inseridos nos contextos 
noveleiros, quanto na divulgação do cenário brasileiro, movimentando o setor 
turístico, através da exportação de suas novelas. 
Através do estudo da cultura de massa e da escola latino-americana, relacioná-las 
com este processo de influência sociocultural. Assim, também é válido ressaltar 
tamanha repercussão que as telenovelas de autoria brasileira fazem no exterior, 
tendo em vista que o Brasil é, através da Rede Globo de Televisão, o país que mais 
exporta novelas, em segundo lugar o México, com a Televisa. Atualmente as 
telenovelas brasileiras são exportadas para mais de 120 países. 
As influências podem ser percebidas através de bordões repetidos pelos 
telespectadores, tendências, sejam na moda ou no comportamento, produtos que o 
público adquire para se igualar a determinada personagem, trilhas sonoras, 
discussão de temas polêmicos, entre outros.  
Dessa forma, este trabalho possibilitará a constatação dos resultados gerados pelas 
mídias, mais especificamente pelas telenovelas, a ponto de modificar o 
comportamento do telespectador, suas vontades, preferências, e hábitos.  
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INTRODUÇÃO  

 
 

 A teledramaturgia brasileira teve início na década de 1950 e, a partir de então, 

entrou na casa e na vida da sociedade de forma predominante. Seus enredos têm 

deslumbrado os telespectadores e passado a fazer parte de seu cotidiano. A partir 

daí, surgem novos cenários e diferentes culturas e, dessa forma, o público passou a 

manifestar as influências geradas pelo conteúdo. Partindo deste pressuposto, a 

propagação de culturas estrangeiras, através das telenovelas brasileiras é um fator 

positivo ou negativo para o público? 

 A telenovela é, desde o seu início, um dos maiores meios de influenciar e 

propagar costumes, hábitos, bordões e domínio de forma geral. O seu público cativo, 

geralmente, tem comportamento social semelhante ao que lhe é transmitido nas 

tramas. Desse modo, o estrangeirismo incluso neste segmento abrange, de forma 

ampla o cotidiano dos brasileiros, propagando de modo informal, diferentes culturas 

e comportamentos. Este processo faz com que grande parte do público, desprovido 

de melhores condições, tenha através das tramas, o contato mais próximo com 

diferentes etnias.  

 Além disso, outro fator de destaque é a importação e exportação de novelas 

brasileiras, que geram, neste caso, além da difusão da nossa cultura, movimento no 

setor econômico através do turismo e do comércio gerado com produtos, que são 

vendidos pelo fato de fazerem parte do cenário das novelas. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

É fato que o Brasil foi colonizado por europeus e apresenta uma cultura 

híbrida de predominante miscigenação, onde os costumes mestiços possuem forte 

presença.  A cultura de massa veiculada nos meios de comunicação tende a 

adaptar-se a tal característica. Para isso, é preciso entender que a massa não 
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representa uma classe social e sim, um modo de direcionamento da maioria da 

população. Pode-se dizer que essa cultura é fruto da indústria cultural e o consumo 

vai muito além das formas de aquisição de mercadorias, caracterizando-se por 

hábitos e comportamentos que decorrem de necessidades e, quem sabe, 

sobrevivência, ou demandas por estratégias de manipulação, ideológica ou 

mercadológica. (JACKS e RONSINI, in BRAGA, 1995, p.227). 

O consumo ao qual este estudo se refere, diz respeito ao cotidiano dos 

indivíduos, tanto no desejo de posse de um bem, quanto pelo aspecto simbólico 

representado por um sonho de viver e agir de determinada forma, reproduzido pelas 

telenovelas. Independente do meio em que o indivíduo se encontra, existe a 

constante busca por novos padrões de vida, ou até mesmo a quebra deles. 

Presenciamos atualmente a incansável busca pelo diferente, pelo não habitual e 

este fator pode também ser facilmente representado pelas migrações, sejam elas 

involuntárias ou voluntárias.  

O conteúdo produzido pela indústria cultural é feito para consumo e não se 

prende a técnicas. É feita para ser comercializada como fruto do capitalismo. O 

filósofo alemão da Escola de Frankfurt, Theodor W. Adorno defende a teoria de que 

a cultura de massa é imposta pelos meios de comunicação de massa à população, 

que apenas absorve aquilo. 

 
De fato, a indústria cultural, enquanto elemento de mentalidade dominante é 
importante. Seria ingênuo quem quisesse por ceticismo ignorar sua 
influência em relação ao que ela propicia aos homens; mas a advertência é 
ambígua. Evidencia-se a sua importância social ou oculta-se - ou de algum 
modo se eliminam da assim chamada sociologia da comunicação - questões 
fastidiosas acerca da qualidade, verdade ou falsidade, ao nível estético 
daquilo que é comunicado. Reprova-se ao crítico, entrincheirar-se num 
arrogante esoterismo. Mas seria necessário antes de tudo destacar o duplo 
significado que se insinua, sorrateiramente, do conceito de significação. 
(ADORNO, 1963). 

 

 

      Trazida para o Brasil por Assis Chateaubriand, na década de 1950, a televisão é 

considerada o mais poderoso instrumento de comunicação de todos os tempos. É 

amparada nas famílias como um membro sempre presente e mudou 

comportamentos, hábitos e impulsionou consumos. Importante parte neste processo, 
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as telenovelas vieram para ficar. Derivado do termo francês nouvelle, a novela é o 

gênero televisivo que mais produz efeitos sobre a população. Diferente de outros 

meios como o teatro, cinema ou o rádio, que surgiram no cenário brasileiro com 

grande influência de produções estrangeiras, a novela se desenvolveu, além de um 

gênero, como um fenômeno na televisão. A telenovela se consolida como vitrine na 

sociedade, principalmente pelo incentivo ao consumo, quanto aos padrões criados 

pelos personagens e apresentados perante os olhares dos espectadores. Este meio 

tornou instantânea a informação, os novos padrões e produtos a serem consumidos 

pela população, além de aproximá-los de certa forma. (HAMBURGUER, 2005, p.71). 

O consumo é algo intrínseco na existência do ser humano, realizado não só 

no ambiente urbano-capitalista, mas onde quer que haja bens materiais que se 

transformam em bens culturais, através de representações, convenções, 

sentimentos, gostos e preferências. Pode-se tomar como referência a 

internacionalização vasta da cultura, que se caracteriza por condições que 

possibilitam a reformulação de um imaginário comum, onde há consolidação 

territorial com o desenvolvimento cultural proporcionado pelos meios de 

comunicação de massa. 

“Sem deixar de estarem inscritos na memória nacional, os consumidores 
são capazes de ler as citações de um imaginário multilocalizado, que a 
televisão e a publicidade reúnem, que podem ser citados ou insinuados por 
qualquer autor ou publicitário internacional, confiando que sua mensagem 
terá sentido para aqueles que nunca saíram do seu país.” (ORTIZ apud, 
CANCLINI, 1996, p. 225, 226). 
 

Um fator a ser observado é que as telenovelas ecoam, muitas vezes, a 

realidade do público espectador. A publicidade comercial e as tramas que vemos na 

televisão retratam o que encontramos nas ruas. Por outras vezes, apresentam cenas 

que para a maioria deles, é algo inalcançável. 

Apresentar cenários incomuns nas teledramaturgias, fora do habitual do 

público brasileiro, incide na perda da relação natural da cultura com os territórios 

geográficos e sociais. Ao mesmo tempo, esta condição leva o espectador a ser 

movido pelo desejo de conhecer novas culturas, de sair da sua zona de conforto e 

se deparar, e aceitar a diversidade existente no mundo. 
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As práticas cotidianas estão ligadas à recepção da telenovela, conferindo-
lhe novos sentidos ou influindo na própria maneira a partir da qual estes são 
‘lidos', isto é, entendidos e aprendidos. Os diferentes 'modos de ler' estão 
muito ligados às tradições, preocupações e expectativas da vida prática, 
que tentamos apreender através da cultura da família, nas suas expressões 
materiais e simbólicas, que traduzimos, seja em condições de habitação e 
sócio-econômicas, seja em trajetórias e marcas da história da família. 
(LOPES, 2012, p.7) 

 

 

No roteiro das telenovelas encontramos fatos que refletem histórias já 

representadas em outras novelas. Os famosos clichês são, muitas vezes, o que 

entretêm o público, portanto, a locação de cenários estrangeiros faz com que este 

círculo da teledramaturgia não caia na mesmice e garanta um público cada vez mais 

ativo. 

São comuns cenas em que os casais se apaixonam à primeira vista, 

enfrentam problemas durante a trama e acabam juntos no final. Assim como 

assassinatos e ações de vilões que se repetem a cada nova novela. Introduzir um 

contexto estrangeiro, apresentando os mesmos fatos, em uma etnia diferente, onde 

há costumes de uma cultura não habitual, é uma estratégia para atrair a atenção do 

público. 

Outro fator que costuma prender a atenção dos telespectadores são os temas 

polêmicos como homossexualidade, violência, consumo de drogas, racismo e 

diversos outros temas. Desse modo, a audiência conseguida através destes 

assuntos, pode ser facilmente direcionada ao conteúdo cultural retratado nas tramas. 

Os mesmos problemas, em países e cenários diferentes, podem gerar uma 

perspectiva diferenciada aos olhos da população.  

Marcando presença nas relações sociais, a cultura pode ser notada como um 

aspecto construtivo das relações internacionais (GOMES, 2006, p. 390). A 

teledramaturgia brasileira, de certa forma, influencia os estrangeiros a visitarem o 

Brasil, como o estrangeirismo presente nas novelas transmitidas neste país, também 

interfere neste processo. 

Questões como economia, apreço por outras culturas e etnias, também 

podem mover o desejo dos povos de viajar para conhecer diferentes países e, para 
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incentivar esta ação, o estrangeirismo presente nas telenovelas tem desempenhado 

papel importante (BARRETO, 2003, p. 389). O Brasil encontra-se em um período de 

consolidação da economia capitalista, dando novos sentidos à cultura de mercado, 

às artes, ao consumo e turismo, através deste meio que instiga o desejo de 

mudanças e novas relações. 

Cenários, linguagens, hábitos, normas e padrões distintos tem o poder de 

envolver o telespectador como um aspecto inovador no cotidiano. As tramas 

apresentam conteúdo atrativo para diferentes perfis e classes sociais, independente 

da época em que a história é reproduzida, as questões retratadas sempre 

assemelham-se ao estilo de vida da massa. Se comover o público com dramas e 

relatos emocionantes é o intuito das novelas, bem como promover o consumo, então 

este feito deve buscar constante inovação. Dessa forma, surgem outros países, 

outras roupas, palavras, comidas, danças e comportamentos que irão atrair a 

curiosidade e interesse da população brasileira. 

A internacionalização se materializa na inserção de cenas gravadas no 

exterior, a partir das narrativas que se desenvolvem através de jovens buscando 

oportunidades (América), estudantes intercambistas (Páginas da Vida), atuações 

profissionais (Viver a Vida). Assim, acompanhamos o turismo ficcional como 

ampliação de universos simbólicos e materiais. (TONDATO, 2012, p. 1034) 

Tendo em vista o turismo como um fenômeno sociocultural, inserido no 

mercado internacional e tendo como base a repercussão das novelas no Brasil, é 

válido compreender até que ponto a cultura e as relações internacionais podem se 

tornar fortes influências no mercado turístico. As telenovelas criam tendências e 

incorporam cenários cada vez mais diversificados em suas exibições. 

Para que as telenovelas brasileiras sejam gravadas no exterior, é preciso 

acordos internacionais firmados entre as produtoras brasileiras e o governo dos 

países escolhidos como cenário. Os acordos garantem o interesse de promover o 

local turisticamente e de realizar uma produção televisiva satisfatória para as 

emissoras de TV, quando depois, os telespectadores usufruirão de um espaço novo 

e olhares curiosos. (VIVAQUA, 2013, p. 394) 

Estas produções diferenciadas retratam também, além do cenário, uma 
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reflexão por parte do espectador, sobre sua capacidade nômade, de se movimentar 

globalmente para alcançar seus objetivos. Este câmbio cultural proporcionado pelas 

telenovelas, tanto das produzidas no Brasil, quanto nas estrangeiras transmitidas 

neste país, faz com que a distância entre essas regiões pareça menor e aproxima os 

países e suas culturas estreitando relações, seja pelo maior conhecimento da cultura 

do próximo, seja pelo interesse em conhecer lugares inusitados. 

A Rede Globo alcançando 69% da audiência em horário nobre com as 
novelas, pode exercer influência cultural com o que é mostrado em seus 
folhetins. Uma vez que as novelas mostram o que pode acontecer nos lares 
e criar uma identificação com o telespectador, os locais onde se passam as 
histórias também passam a chamar a atenção das massas, numa chamada 
propaganda turística subliminar. (COSTA E ARGOLLO, 2013, p.69) 

 
A manipulação de imagens transmitidas nas produções noveleiras acarreta na 

demanda, cada vez maior, de produtos apresentados pelas mesmas, inclusive no 

que diz respeito ao setor turístico. Segundo nota publicada no site da Revista Época, 

em 25 de abril de 2013, no ano de 2010 o fluxo de turistas brasileiros na Turquia, 

chegou à marca de 80 mil anuais, mantendo-se estável em 2011. Em 2012, ano de 

exibição da novela Salve Jorge, este fluxo aumentou para 100 mil turistas, revelando 

um crescimento na demanda, apesar do pouco tempo passado desde a estreia da 

novela, no final do mesmo ano. 

Por diversas vezes as locações escolhidas são justificadas pela trama, que 

dão origem aos conflitos a serem resolvidos, mas por outro lado, os elementos 

cenográficos marcam presença na composição de enredos, dando graça ao 

imaginário dos telespectadores. Normalmente a gravação de cenas no exterior 

ocorre somente nos primeiros capítulos de uma telenovela, com o intuito de atrair a 

atenção pelos cartões postais exibidos. 

Conforme o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva (2012), no 

ano de 2001, Silvio de Abreu exigiu que as gravações de O Clone fossem feitas em 

Marrocos, assim como no ano de 2009, em Caminho das Índias, de Glória Perez, na 

qual as características culturais eram extremamente notáveis, dando foco à trama. 

No entanto, algumas novelas são gravadas em cenários criados especialmente para 

este fim, como foi o caso de Bang Bang, novela de Mário Prata, reproduzida em 
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2005, e Três Irmãs, de Antônio Calmon, em 2008, gravadas, respectivamente, no 

deserto de Atacama (Chile) e em Bali, na Indonésia.  

Dando pontapé inicial nas exportações, O Bem Amado, escrita por Dias 

Gomes, em 1973, foi a primeira produção brasileira a ser exibida no exterior, de 

acordo com o site do Jornal Brasileiro de Ciências da Comunicação. A trama que 

contava com os personagens ‘Zeca Diabo’ e ‘Odorico Paraguaçu’ era exibida pela 

Rede Globo.  

Caminho das Índias e O Clone surtiram grande efeito na população 

espectadora. Além de gerar hábitos, estas tramas trouxeram ao público a vivência 

de acontecimentos relacionados aos personagens em situações, até então, 

inusitadas. Pode-se notar um público que aprendeu a admitir novos hábitos, sejam 

eles de alimentação, religiosos, morais e a descoberta de rituais e tabus. Muito além 

de incentivar o público a visitar o paraíso estrangeiro, atualmente há uma 

provocação que faz com que ele se sinta parte desta realidade e passe a entender e 

aceitar novas identidades e modos de vida. 

Segundo o site do Almanaque da Rede Globo, as produções brasileiras na 

Itália – país que não possui as telenovelas como tradição – tiveram no lançamento 

de Terra Nostra, no ano de 2000, uma fase arrebatadora. A produção foi até então, a 

mais vendida para outros países, perdendo o título de primeiro lugar para Avenida 

Brasil, em 2013, sendo exportada para 106 países. Na época, vários eventos com a 

presença dos protagonistas foram marcados para o lançamento da novela na Itália. 

O sucesso foi tão grande naquele período, que Esperança (2002), foi vendida como 

uma sequência de Terra Nostra. 

Dancin’ Days, de Gilberto Braga influenciou a onda disco que chegou ao 

Brasil na segunda metade da década de 1970. Com trilha sonora internacional, 

passando por Bee Gees, o Brasil via-se tomado pela influência das músicas 

estrangeiras. Mais tarde, em 1986, Sinhá Moça foi lançada como uma nova versão 

de A Escrava Isaura (1976), devido a seu sucesso. Protagonizada por Lucélia 

Santos e Rubens de Falco, A Escrava Isaura teve êxito em países como a China, 

onde Lucélia é tida como ídolo.  
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Outra trama exportada inúmeras vezes foi Roque Santeiro, de Dias Gomes, 

que levava Regina Duarte como atriz principal, com a personagem ‘Porcina’, virando 

ídolo em Cuba e Angola. 

As locações no exterior vão, hoje, muito além das necessidades provenientes 

da teledramaturgia, podem ser consideradas demandas comerciais, de divulgação 

de destinos turísticos. No início dessa longa trajetória da teledramaturgia, o primeiro 

momento se deu através nas telenovelas literárias, também conhecidas como 

‘novelas de época’, que faziam referência ao passado, buscando raízes e tradições. 

O enredo reforçava o imaginário herdado da aristocracia, apresentando carruagens, 

reis, rainhas e condes, sustentando sempre a imagem de vilões, mocinhos, heróis. 

Na década de 1960 os cenários estrangeiros ocorriam inúmeras vezes em países 

europeus, fazendo referência na mente dos espectadores, como local de cultura. 

Com o passar do tempo veio a modernização e novas tecnologias, 

principalmente dentro das comunicações, fator que acelerou a globalização de 

mercados, indústria cultural e as narrativas passaram a incorporar cenários cada vez 

mais diversificados. A modernidade se caracteriza pela insaciável busca de bens 

tecnológicos e estilos de vida direcionados para o sucesso e bem pessoal. As 

tramas passam a narrar o que podemos definir como “um novo espaço público”, 

aproximando cada vez mais o telespectador da sua realidade. 

“É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos 
sentido à nossa experiência e aquilo que somos. Podemos inclusive sugerir 
que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo 
no qual podemos nos tornar.” (CANCLINI, 1996, p. 225). 

 
Esta modernidade passa a ser representada pelo fluxo de pessoas que se 

deslocam com mais frequência, que fazem viagens internacionais como parte de seu 

cotidiano. Desse modo, pode-se notar que há uma ampliação da experiência 

cultural, possibilitada pelas telenovelas ambientadas no exterior.  

Assim, nota-se o processo de materialização de um novo padrão almejado 

pelo público brasileiro, de adquirir novas formas de vida, novos costumes, 

conhecimento e dimensão cultural através do estrangeirismo introduzido nas 

telenovelas brasileiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve o propósito de analisar a respeito das influências 

geradas pelo conteúdo estrangeiro, apresentado nas tramas brasileiras, bem como 

avaliar o resultado deste processo no cotidiano do público, que facilmente é 

influenciado por produções deste ramo. 

Outro fator apontado neste estudo foram as variações manifestadas através 

dos costumes deste público, levando-o a índices altos de consumo de bens. A 

influência cultural é outro fator presente neste artigo, uma vez que a absorção de 

novos costumes é fortemente notada no comportamento dos brasileiros. 

Por meio de uma busca na história da televisão e no histórico das telenovelas, 

foi possível notar a constante busca por parte do público, de um novo modo de vida, 

de novos cenários, novos hábitos. Dessa forma, as produções televisivas se 

adaptam ao desejo de consumo da população. Podendo perceber assim, que o 

estrangeirismo presente nas telenovelas impulsiona cada vez mais o desejo do 

público brasileiro de sair da frente do sofá em que assiste a novela, para buscar um 

novo rumo, em novos cenários, podendo considerar este aspecto positivo. 

Espera-se que este trabalho sirva como base para novos estudos a respeito 

da influência do estrangeirismo tanto nas telenovelas, como outras produções, de 

diversos formatos, sobre a vida de quem está em frente às telas.  
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