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De todos os materiais de estudo, o conto popular maravilhoso é 

justamente o mais amplo e mais expressivo. (...) revela informação 

histórica, etnográfica, sociológica, jurídica, social. É um documento 

vivo, denunciando costumes, idéias, mentalidades, decisões, 

julgamentos. Para todos nós é o primeiro leite intelectual. Os primeiros 

sonhos, os movimentos de solidariedade, amor, ódio, compaixão, vêm 

com as histórias fabulosas, ouvidas na infância.  

CÂMARA CASCUDO 
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RESUMO   

Esta monografia se dedicou a três pontos específicos. O primeiro deles consistiu em traçar um 
histórico referente à formação da teledramaturgia brasileira, a partir da constituição dos formatos 
de ficção televisiva seriada, mais especificamente a telenovela, para que se apresentasse as 
características concernentes a um formato mais contemporâneo, a microssérie. O ponto seguinte 
dedicou-se a trabalhar conceitos específicos que contribuíssem para a compreensão do objeto a 
ser analisado - a microssérie Hoje é dia de Maria (Globo, 2005), dirigida por Luiz Fernando 
Carvalho. Os conceitos solicitados trabalharam a idéia de transmutação televisiva, no que fiz 
respeito à geração de uma obra segunda a partir de uma matriz, além da diferenciação dos 
gêneros fantástico, estranho e maravilhoso - que, de maneira geral, depende da sensação de 
estranhamento ou não por parte do personagem e do leitor. Sendo determinado que a microssérie 
tende ao universo ficcional concernente ao gênero maravilhoso, foi trabalhada as referências 
solicitadas ao conto maravilhoso, braço mais próximo à narrativa proposta para o programa. O 
terceiro ponto compreendeu à contextualização da microssérie e de sua produção, bem como à 
apresentação da metodologia a ser utilizada nas análises deste produto: o olhar sobre a 
organização interna do material audiovisual em busca do uso dos recursos da linguagem 
audiovisual para a construção de determinadas expectativas ou efeitos possíveis sobre a 
apreciação do mundo fantástico-maravilhoso. Para tanto, a partir do material gravado, levantou-
se aspectos dos recursos cênicos e visuais para tal tarefa. As análises contemplaram o uso das 
cores, fotografia, cenário, personagens e figurinos, câmera, efeitos especiais e visuais, sendo 
exemplificados por meio de imagens, o que confirmaria a sua responsabilidade direta com a 
construção desse mundo "outro". Vale ressaltar que os demais recursos também contribuíram 
para a criação dessa atmosfera maravilhosa e dos efeitos plásticos, sensoriais e estéticos: a 
música, a sonoplastia e a narração interdiegética.   

Palavras-chave: Ficção televisiva seriada – adaptação – gênero Maravilhoso - Hoje é dia de 
Maria  
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Desde que o mundo é mundo as pessoas se dedicam a contar histórias. Seja por meio de 

figuras pictóricas, da oralidade, das palavras ou das imagens, o objetivo de quem conta um conto 

– além de aumentar um ponto – é se ocupar de apresentar uma narrativa que desperte a 

curiosidade do seu interlocutor e o seu desejo de saber seus altos e baixos, seu desenlace. Com a 

narrativa maravilhosa não poderia ser diferente: acontecimentos que a razão desconhece, 

personagens extraordinários, ambigüidade, mistério, absurdo e magia são as características 

geralmente associadas ao gênero fantástico, as quais são exploradas em diferentes modos de 

contar histórias. 

Exemplos em produção audiovisual revelam o investimento nesta empreitada. A indústria 

do cinema americano pôs em cartaz, nas grandes salas de cinema do circuito comercial, nos 

últimos cinco anos, a trilogia O Senhor dos Anéis (2001, 2002, 2003), a seqüência Harry Potter 

(2001, 2002, 2004, 2005) e As Crônicas de Nárnia (2005) 1, além de Os outros (2001), Peixe 

Grande (2003) e Minority Report (2003) 2. A partir das regras e estratégias que regem cada um 

                                                

 

1 A trilogia O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel (2001), As Duas Torres (2002) e O Retorno do Rei (2003) – 
foi dirigida por Peter Jackson, da WETA Workshop, a partir do universo criado pelo escritor inglês J.R.R. Tolkien. 
Já a série Harry Poter, constituída por sete livros, foi criada pela escritora inglesa J.K. Rowling e rendeu cinco 
filmes, todos eles produzidos pela Warner Bros: Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001, Chris Columbus), Harry 
Potter e a Câmara Secreta (2002, Chris Columbus), Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004, Alfonso 
Cuarón), Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005, Mike Newell) e Harry Potter e a Ordem da Fênix (este previsto 
para 2007). As Crônicas de Nárnia – O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005, Andrew Adamson) é o primeiro 
longa dos sete volumes escritos pelo irlandês C.S. Lewis. Produzida pela Disney, promete seqüência. Informação 
disponível em: <http:// www.wikipedia.org.br>. Acesso em 13 jul. 2006.  

2 Os Outros (2001, Alejandro Amenábar), Peixe Grande (2003, Tim Burton) e Minority Report (2003, Steven 
Spilberg). Informação disponível em: <http://www.imdb.com>. Acesso em 13 nov. 2006. 

http://www.imdb.com>
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dos universos ficcionais citados, pode-se perceber a distinção entre dois gêneros diferentes, o 

maravilhoso e o estranho, definidos por Todorov (1970) como gêneros vizinhos ao fantástico. O 

que os diferencia é o modo como personagens e espectadores encaram a realidade ali retratada, 

diferente da conhecida: com normalidade diante dos acontecimentos ou na tentativa de buscar 

explicações racionais, respectivamente.  

Evidentemente, o gênero fantástico e seus vizinhos não são uma exclusividade do cinema, 

quando se trata de obras audiovisuais. No campo da produção ficcional televisiva, principalmente 

a nacional, o interesse pelos gêneros tem crescido nas últimas décadas, haja visto o trabalho de 

diretores e roteiristas, como João Falcão, Luiz Fernando Carvalho, Guel Arraes e Jorge Furtado, 

na busca por estratégias narrativas que tratam do modo fantástico e maravilhoso de contar 

história. Tem-se assim, na teledramaturgia brasileira, da atual maior produtora de ficção do país – 

a Rede Globo – os unitários Auto de Nossa Senhora da Luz (1992) e Uma mulher vestida de sol 

(1994); as minisséries Incidente em Antares (1994), Dona Flor e seus dois maridos (1998), Luna 

Caliente (1999), Auto da Compadecida (1999) e a telenovela O fim do mundo (1996), entre 

outros exemplos3. Sendo um formato de ficção seriada diferente da telenovela, obra em aberto 

mais suscetível a influências externas – público, Ibope, publicidade e a própria empresa produtora 

– as minisséries têm um lugar de escolhas narrativas e estéticas mais “livres”. Partindo desse 

pensamento inicial, tende-se à possibilidade de trabalhar com a hipótese de que as minisséries 

brasileiras, particularmente as da Rede Globo, permitem observar estratégias narrativas dos 

gêneros fantástico, estranho e maravilhoso, associadas a experimentações estéticas. 

                                                

 

3 Auto de Nossa Senhora da Luz (1992, Luiz Fernando Carvalho) e Uma mulher vestida de sol (1994, Luiz Fernando 
Carvalho), Incidente em Antares (1994, Dias Gomes com direção de Paulo José), O fim do mundo (1996, Dias 
Gomes com direção de Gonzaga Blota e Paulo Ubiratan), Dona Flor e seus dois maridos (1998, Dias Gomes com 
direção de Carlos Arcanjo, Rogério Gomes e Mauro Mendonça Filho), Luna Caliente (1999, Jorge Furtado com 
direção de Guel Arraes), O Auto da Compadecida (1999, Guel Arraes). 
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O universo de criação dessas minisséries tem-se caracterizado pelo “trânsito intertextual”, 

o que Balogh (2004) chama de transmutação: leitura e interpretação de signos de um 

determinado sistema lingüístico por meio de outro sistema lingüístico. Leitura esta 

contextualizada, que sugere a criação de uma outra obra a partir de uma matriz ou a recriação de 

uma obra segunda, em um meio diferente do da inicial. Para ilustrar, as minisséries produzidas 

pela TV Globo têm sido constantes exercícios de transmutação de obras literárias. São notadas 

também pelas escolhas dos recursos e efeitos com relação à iluminação, fotografia, uso da 

câmera, efeitos especiais; aparência plástica, fala, os menores detalhes que compõem um 

mundo... 

Um recente fenômeno de público e crítica, cuja experiência estética inovadora na 

televisão é reconhecida, foi a microssérie Hoje é dia de Maria, exibida pela Rede Globo no 

período de 11 a 21 de janeiro, em oito episódios que variaram entre 30 e 60 minutos, de terça a 

sexta-feira. Essa pequena minissérie, que passaremos a chamar de microssérie, transmuta o 

universo maravilhoso presente nos contos populares d’A Gata Borralheira, Pele de Asno, Pé de 

Zimbro, Menina enterrada viva, Bicho de palha e Almofadinha de ouro, presentes no livro 

Contos Tradicionais do Brasil (1968), do folclorista brasileiro Câmara Cascudo. Hoje é dia de 

Maria apresenta influências do pintor Cândido Portinari e da riqueza folclórica e prosódica do 

país, sob a direção-geral de Luiz Fernando Carvalho, que também escreveu o roteiro ao lado do 

dramaturgo Luís Alberto de Abreu.  

Hoje é dia de Maria recria um universo maravilhoso dos contos populares para a na 

ficção televisiva. Esta pesquisa buscou compreender a poética da construção desse mundo 

ficcional, a partir das experiências de análise da poética das ficções seriadas que vem sendo 

desenvolvida no grupo A-TEVÊ, sob a coordenação da Profa. Maria Carmem Jacob. Examina-se 

as ficções seriadas para a tevê a partir das estratégias que as constroem por meio dos recursos 
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narrativos, cênicos, visuais e sonoros, bem como das estratégias de composição dos efeitos 

possíveis que o arranjo destes recursos pode compor – neste caso especificamente, estético e 

sensorial, tendo o olhar voltado para a construção plástica da microssérie. É por meio desta 

análise que se procurará entender a construção do gênero maravilhoso nesta ficção seriada para a 

tevê.  

Dessa maneira, busca-se compreender o fenômeno da transmutação para o meio 

audiovisual, na intenção de melhor entender tal processo com relação à criação do universo 

maravilhoso da referida microssérie, sendo necessário, além de tratar das características desse 

novo formato de ficção televisiva seriada – abordados na primeira parte deste estudo –, cuidar 

dos conceitos relacionados a este fenômeno, e de que maneira se aplicam ao objeto de estudo. 

Complementarmente, ainda busca-se diferenciar os gêneros fantástico, estranho e maravilhoso, 

elegendo-se este último como predominante na microssérie, fato que recebe reforço a partir das 

referências aos contos populares maravilhosos, os quais podem ser considerados a obra primeira 

que gera a obra audiovisual transmutada a partir do universo mágico que lhes é comum. Estas 

questões foram abordadas na segunda parte deste estudo e oferecem base para a compreensão do 

universo que circunda a microssérie. Uma vez que se considera este leque de conceitos 

relacionados a Hoje é dia de Maria, bem como quem foram realizadores e de que modo foi 

concebida, parte-se para a análise da construção deste universo maravilhoso na terceira parte 

deste estudo, observando-se a utilização por parte de seus realizadores de recursos próprios da 

linguagem audiovisual: cores, fotografia, cenário e cenografia, personagens, figurinos e 

caracterização, usos da câmera e efeitos especiais, entre eles os visuais e de animação, com o 

objetivo de produzir na apreciação efeitos plásticos, sensoriais ou estéticos, ao momento que esta 

se deslumbra com aquilo que vê.  
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Como resultado dessa análise, verifica-se o uso de um conjunto de elementos os quais 

auxiliam na caracterização de um universo ficcional enquanto maravilhoso no meio audiovisual, 

o que pode vir a proporcionar uma experiência estética, sensorial e plástica por parte da 

apreciação.                           
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2 ANTES DE COMEÇAR 
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Para que se tenha compreensão global de um problema de estudo se faz necessário, antes 

de qualquer aprofundamento ou análise, a discrição – mesmo que em linhas gerais – do campo 

onde tal problema se insere. Dessa maneira, serão apresentados elementos que contribuíram para 

a formação de uma teledramaturgia brasileira, bem como para o campo da telenovela, pois a 

relação histórica estabelecida entre ambos contribuiu para o investimento em ficção televisiva 

seriada no país, promovendo a realização de produtos como Hoje é dia de Maria. 

Marcada pela fragmentação, serialidade e recorrência, a teledramaturgia tomou para si tais 

características dos folhetins, publicados em jornais na França do século XVII (RAMOS e 

BORELLI, 1989; MEYER, 1996; PALLOTTINI, 1998; FIGUEIREDO, 2003). O local dedicado 

às histórias, geralmente açucaradas e direcionadas ao público feminino, era o rodapé das 

publicações que a cada edição traziam um novo elemento que prenderia a atenção das leitoras até 

o próximo número. Os folhetins eram meios de entretenimento que traziam histórias “às fatias” 

(FIGUEIREDO, 2003), utilizando-se de uma narrativa que gerasse expectativas no leitor. As suas 

influências nos modos de contar histórias chegaram até os dias atuais, contribuindo para a 

elaboração dos diversos formatos em teledramaturgia. Completando:  

O que devemos ter em mente, descartando uma visão preconceituosa, é que tal 
forma de fazer romance não corresponde a um bloco uniforme e homogêneo. 
Sua construção se dá exatamente na especificidade de sua fragmentação e de 
seus cortes. Esse raciocínio pode ser transposto para a teledramaturgia, agora 
vista como uma outra forma de fazer romance, de se narrar uma história num 
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mundo moderno, caracterizada pela técnica e pela imagem. (FIGUEIREDO, 
2003, p.26)  

No Brasil, os folhetins foram solicitados à imprensa nacional, segundo Figueiredo (2003), 

ao mesmo tempo que na França. Entretanto, as histórias narradas não eram direcionadas aos mais 

populares: somente a elite tinha acesso à informação e à leitura, sendo os conteúdos apresentados 

nas “pequenas novelinhas” retirados dos clássicos da literatura. Assim seguiu-se até o surgimento 

de um meio de comunicação mais massivo, o rádio, capaz de alcançar as demais camadas da 

população, por volta da década de 40. Depois do sucesso das soap operas radiofônicas norte-

americanas e cubanas, notadamente melodramáticas, as radionovelas chegam ao Brasil, por meio 

dos seus patrocinadores - empresas de sabão como a Colgate-Palmolive e a Procter & Gamble. O 

período sócio-econômico da época, marcado por avanços na indústria e pela abertura à 

modernidade, achava no rádio um meio de comunicação que trazia informação aos brasileiros por 

meio da música, noticiários, publicidade e... radionovelas, fruto da interação entre os folhetins, as 

soap operas e o melodrama, aspecto que garantiu sucesso e audiência.  

Em conclusão, segundo Figueiredo (2003), pode-se admitir os folhetins do século XVII e 

a radionovela da década de 40 como elementos que preparam as bases do surgimento da 

teledramaturgia no país, influenciando modos de narrar histórias, que o espectador espera 

encontrar: as histórias românticas, histórias que relacionam-se com o cotidiano de cada indivíduo 

e a expectativa pelo que virá no dia seguinte. 

Com a chegada da televisão no Brasil nos anos 50, a narrativa oral das radionovelas se 

associou à audiovisual propagada pelas telenovelas, que logo viriam a conquistar público cativo. 

De acordo com Souza (2004) a “noção de campo da telenovela no Brasil implica em uma análise 

histórica dos processos de elaboração, distribuição e consumo desse gênero na sociedade 
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Brasileira, assim como um descortinar das instituições e agentes realizadores que fazem parte 

dessa história” (SOUZA, 2004, p. 111).  

Assim, o campo da telenovela foi marcado por três fases subseqüentes (SOUZA, 2004; 

BORELLI, 1989; RAMOS E ORTIZ, 1989). A primeira delas, que compreende dos anos 50 até 

os anos 70, é considerada a fase de formação do campo. O primeiro momento dessa fase coincide 

com a chegada da televisão ao país, em 1950, sendo a primeira telenovela exibida no ano 

seguinte. Nesta época a situação ainda não se mostrava muito bem definida: a produção de 

ficções televisivas estava em seu princípio, ainda não haviam profissionais qualificados e os 

setores econômico e político não estavam tão certos do seu potencial.  

É a partir da década de 60 que se percebem as primeiras mudanças no capital tecnológico, 

artístico, econômico e político que, segundo Souza (2004), contribuíram para o surgimento de 

emissoras, realizadores e da própria telenovela. Um fato relevante foi o surgimento do videotaipe, 

em 1963, responsável por conferir um caráter serializado às ficções televisivas bem como por 

favorecer a implantação de um padrão de qualidade que primava pelo acabamento dos produtos 

veiculados. Os profissionais passaram a entender melhor o sistema de produção de 

teledramaturgia, a partir do relacionamento com realizadores de outros países, tanto técnicos 

quanto escritores e, por fim, a tecnologia em telecomunicações possibilitou a expansão da 

televisão por todo o território nacional. A criação de um formato, um jeito de fazer e de pensar 

telenovela brasileira se firma com a exibição de Beto Rockfeller (1968, Lima Duarte e Walter 

Avancini), apresentando uma maneira de encarar o gênero, que já movia o entretenimento da tevê 

e despertava o interesse de profissionais interessados nele trabalhar. 

A partir dos anos 70 verifica-se a consolidação do campo, com a reafirmação das 

conquistas anteriores e dos avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, o mercado publicitário, as 

empresas produtoras e o Estado passam a dedicar-se mais às produções do formato, promovendo 
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políticas direcionadas: a publicidade passa a investir mais no formato, as empresas reorganizam-

se pensando nas telenovelas e seu peso na grade de programação e o Estado passa a interferir nas 

mesmas. Neste momento observa-se realizadores – escritores e diretores e outros profissionais –

investindo na linguagem audiovisual, cujo resultado pode ser visto a partir dos anos 804. É nesta 

década que se inicia a terceira fase, que segue até a década de 90. Neste período se dá a 

ampliação e reestruturação do campo, a partir do novo contexto sócio-histórico: forma de 

governo mais democrática, mercado cultural em expansão, público mais segmentado e inovações 

tecnológicas que não paravam de aparecer5.  

Paralelamente a este processo, verifica-se, nos anos 90, uma reconfiguração na maneira de 

se fazer telenovela e de se tratar a produção em ficção televisiva por parte dos realizadores, o que 

aponta a importância do campo artístico e o investimento na linguagem audiovisual. Desse modo, 

verifica-se em meio à grade de programação das emissoras – em especial à da Rede Globo, 

empresa de maior audiência nacional – a dedicação de um maior número de horas à 

teledramaturgia, por meio do trabalho com telenovelas, evidentemente, além das minisséries, 

seriados e microsséries e programas unitários, de veiculação única6. No caso da minissérie, 

lembremos do sucesso de Lampião e Maria Bonita (1982, Paulo Afonso Grisolli e Luís Antônio 

Piá), primeiro programa neste formato gênero no Brasil.   

                                                

 

4 É neste mesmo período que a TV Tupi declara falência e em que surgem o Sistema Brasileiro de Televisão – SBT, 
em 1981, e a TV Manchete, em 1983 – que também viria a falir em 1999.  

5 Neste período de crise publicitária as empresas produtoras sofreram crises, apenas conseguindo se reerguer o SBT - 
Sistema Brasileiro de Televisão e a Rede Globo.   

6 A respeito do que se pode verificar quanto à organização destes programas na faixa de programação, vê-se que as 
telenovelas ocupam os horários das 14h, 18h, 19h e 21h, enquanto que os demais programas de ficção televisiva 
costumam ocupar o horário das 22h, que se supõe ser destinado aos realizadores – escritores, roteiristas e diretores – 
interessados em experimentar escolhas narrativas diferenciadas, podem estar associadas às trocas narrativas com 
outros tipos de linguagem: cinema, teatro, quadrinhos e literatura.  
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2.1 O QUE É FICÇÃO TELEVISIVA?   

As ficções televisivas seriadas se propõem a contar histórias, por meio da linguagem 

audiovisual, de maneira fragmentada. Pallottini (1998) organiza uma classificação que contempla 

variados formatos na teledramaturgia – aquele que não contempla a serialização, o unitário; e os 

outros que lançam mão da serialização: seriados, soap operas, minisséries e telenovelas –, estes 

analisados de acordo com “suas características de extensão, tratamento do material, unidade, 

tipos de trama e subtrama, maneiras de criar, apresentar e desenvolver personagens, modos de 

organização e estruturação do conjunto” (PALLOTTINI, 1998, p. 25).  

Dessa maneira, pode-se dizer que uma obra de ficção televisiva seriada se dedica a contar 

uma história aos poucos, sendo esta escrita por um ou mais roteiristas, encenada por atores e 

dirigida por uma equipe de especialistas.  

A ficção seriada é construída através dos recursos televisivos de imagem e de som, com 

extensão variável: de um conjunto de 10 episódios de seriados de 30 minutos a uma telenovela de 

150 capítulos, com 45 minutos cada um deles. Estes formatos ainda apresentam características 

formais bastante específicas, fruto de: gravações externas, internas ou em estúdio; temática única 

e recorrente ou unidade definida pela estrutura das suas partes; muitas ou poucas tramas; 

personagens caracterizados psicologicamente ou não; apresentação da sua história, 

desenvolvimento e solução organizados de acordo com sua veiculação, que pode ser em dias 

específicos da semana, como as minisséries e seriados, ou de segunda a sábado, assim como as 

telenovelas e soap operas. Desse modo  
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(...) o programa televisivo de ficção é a história, mais ou menos longa, mais ou 
menos fracionada, inventada por um ou mais autores, representada por atores, 
que se transmite com linguagem e recursos de TV, para contar uma fábula, um 
enredo, como em outros tempos se fazia só com o teatro e depois se passou a 
fazer também em cinema (PALLOTTINI, 1998, p. 23-24).  

Complementar à perspectiva de Pallottini (1998) é a contribuição de Lobo (2000), quando 

apresenta definições acerca da serialidade. Segundo o autor, recuperando Braudy (1989, apud 

LOBO, 2000), a discussão acerca do tema teve início nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra 

Mundial, tendo como pano de fundo o crescimento da televisão enquanto entretenimento, estando 

em pauta o modo narrativo televisivo dominante, que contemplava a idéia de seqüência, a 

recorrência de personagens e os desdobramentos da história. A serialidade, neste caso, estaria 

diretamente relacionada com o gênero, este responsável por apresentar elementos comuns ao 

enredo, às personagens, aos motivos e ao estilo de direção, o que contribuiria para o 

reconhecimento e a fidelização por parte do público.  

Outro autor trazido por Lobo (2000) que trata da serialidade é Allen (1995). O teórico 

define o termo como “forma de texto marcada por intervalos propositalmente criados” (LOBO, 

2000, p. 34 apud Allen, 1995, p. 17). Estes “intervalos propositalmente criados” têm a função de 

criar expectativa na história, promovendo o interesse da apreciação em acompanhar seu 

desenrolar no dia seguinte, bem como de promover a reiteração de informações de um bloco para 

outro, de um capítulo para outro.  

Tais contribuições auxiliam a pensar o tema, entretanto, observando a produção em ficção 

televisiva seriada no Brasil, percebe-se que esta característica apresenta pequena diferença 

quando ao seu uso nos Estados Unidos. Um dos recursos mais usados na experiência brasileira é 

a redundância – característica mais recorrente em telenovelas e minisséries em função da 

extensão do material e de sua estrutura similar – que, de acordo com Pallottini (1998), atuam 
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recontando a história de outro modo, com outro personagem ou acrescentando informação nova 

(PALLOTTINI, 1998, p. 37). Este tipo de recurso considera que, muitas vezes, fatores externos 

ocasionam a ausência do telespectador à frente da tela: um telefone que toca, uma visita que 

chega, filhos, maridos, outros tipos de atividades ou afazeres.   

2.2 MINISSÉRIES E MICROSSÉRIES: CONTEXTO, FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS  

Um olhar sobre o objeto de análise proposto para estudo, a microssérie Hoje é dia de 

Maria, se faz necessário, considerando suas características enquanto formato de ficção televisiva 

seriada, para apresentar sua definição e características. A microssérie tem sido um formato 

utilizado mais freqüência nos primeiros anos do século XXI. Logo, Pallottini (1998) não o 

considerou em sua classificação. Seguindo as premissas da autora, definiremos a microssérie a 

partir da caracterização de minissérie. Em um primeiro momento, elas de distinguem pela 

extensão: enquanto que as minisséries contam com o conjunto que varia entre cinco e 25 

capítulos, as microsséries têm a média dos três a cinco capítulos. Quanto aos demais elementos 

formais – tratamento do material, unidade, tipos de tramas, apresentação dos personagens e 

modos de organização –, estas parecem manter-se inalteradas.  

A primeira minissérie brasileira a ser exibida foi Lampião e Maria Bonita (1982), depois 

da experiência com outras obras de ficção televisiva seriada que seriam precursoras deste novo 

formato: as teleficções chamadas de novelas das dez, os telerromances da TV Cultura e as Séries 

Brasileiras, que englobavam os seriados Malu Mulher (1979 a 1980, Daniel Filho), Carga 

Pesada (1979 a 1981, Gonzaga Blota e Milton Gonçalves) e Plantão de Polícia (1979 a 1981, 

Marcos Paulo, José Carlos Piéri, Jardel Mello, Luís Antônio Piá, Antônio Carlos Fontoura). O 
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sucesso de Lampião e Maria Bonita garantiu o investimento no novo formato, que viria a ocupar 

o horário das 22h.  

De acordo com a pesquisa de Lobo (2000), as novelas das dez foram implementadas no 

final da década de 70 – bons exemplos são Ossos do Barão (1974, Régis Cardoso, Gonzaga 

Blota), O Bem-Amado (1977, Régis Cardoso) e Nina (1978, Fábio Sabag). Estas produções 

trouxeram contribuições no que diz respeito à construção psicológica dos personagens, aos 

diálogos e às inovações na linguagem audiovisual e, quanto ao conteúdo, o romantismo não 

deixou de ser solicitado. Entretanto, esse formato, segundo Lobo (2000), permitindo inovações, 

deu ênfase ao realismo e às técnicas da literatura, como o realismo fantástico. Dessa maneira, 

pode-se dizer que “na sua segmentação, deve-se destacar que as novelas das dez da noite estão na 

pré-história das minisséries, como parte desse dinâmico caminho da serialidade brasileira” 

(LOBO, 2000, p. 87). 

Com relação às produções da TV Cultura, percebe-se a preocupação que teve desde a sua 

fundação: a de oferecer uma programação diferenciada por meio de uma televisão que não 

pensasse exclusivamente no lucro. Assim, tem-se a realização de minisséries cujo argumento foi 

retirado de obras da literatura brasileira, chamadas de telerromances, com aproximadamente 20 

capítulos cada7. Já as produções das chamadas Séries Brasileiras mantiveram vínculo com 

produções norte-americanas. Elas apresentavam formato de seriado e foram solicitadas pelos 

realizadores para apresentar o contexto do país na época. Dessa maneira, revelava-se o cotidiano 

por meio das ocorrências policiais; apresentava-se uma nova mulher, que estava pronta para viver 

                                                

 

7 Lobo (2000) faz em seu trabalho a observação que justifica a ausência das minisséries da TV Cultura em seu corpus 
de análise: as minisséries produzidas pela emissora datam do período em que ainda não havia atingido todo o 
território do país.   
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sozinha e tomar as rédeas de sua própria viva; punha-se a par o estado em que estava o interior do 

país, por meio de uma dupla que cruzava o Brasil nas suas estradas interestaduais.  

Ainda segundo o autor, as Séries Brasileiras são marcos cronológicos na consolidação do 

novo formato, uma vez que os realizadores – mas especificamente os realizadores da Rede 

Globo, emissora que mais veiculou minisséries no país – foram buscar no seriado norte-

americano referências narrativas, procurando entender seu mecanismo e, conseqüentemente, 

estabelecendo as bases para as minisséries. A princípio, não se compreendia muito bem os 

diferentes modos de se aplicar a serialidade, fato que somente veio a ser esclarecer com o tempo 

e com as experiências. O formato, de acordo com a pesquisa de Lobo (2000), deu espaço às 

experimentações com outras linguagens, como o cinema, a literatura e o teatro, bem como à 

inovação das narrativas e à solicitação de conteúdos que são apresentados de maneira 

diferenciada em comparação com a telenovela, que em geral se ocupa de apresentar o cotidiano.   

As minisséries têm uma tendência para o hibridismo, embora predomine nelas a 
forma de serial. O novo formato foi incorporando todos os recursos 
disponíveis: não apenas da telenovela e do cinema, mas também, como já se 
viu, da literatura, do teatro e, no caso específico brasileiro, dos fatos 
emergentes, que apresentam ligeira vantagem numérica com relação às 
adaptações (...). A minissérie também foi buscar no cinema, do ponto de vista 
da sua forma, aquilo que a telenovela ainda mão lhe pode dar em plenitude: o 
prestígio cultural nos aspectos técnicos e artísticos. (LOBO, 2000, p. 121)   

Lobo (2000) apresenta em seu livro Ficção e Política – O Brasil nas minisséries, 

resultado da sua tese de doutorado, uma análise contextualizada da minissérie Anos Rebeldes 

(1992, Denis Carvalho), exibida pela Rede Globo. Entre outras coisas, ele apresenta um 

panorama histórico sobre o formato, enumerando, também, o total de minisséries veiculadas no 
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Brasil no período que compreende os anos de 1982 a 1995, contemplando também seu conteúdo 

e tipo de roteiro encenado: original ou retirado de obras literárias. Eis o quadro8:   

PERÍODO

 

TOTAL

 

GLOBO

 

MANCHETE

 

BAND

 

OBRAS DA 

LITERATURA 

TEXTO

P/ TV 

1982-1989 31 22 5 4 15 16 

1990-1995 30 19 11 - 14 16 

TOTAL 61 41 16 4 29 32 

  

A Rede Globo, que na mesma época consolidava seu Padrão Globo de Qualidade e 

garantia boa fatia da audiência, é responsável pela grande parte da produção das minisséries 

exibidas no país. A TV Manchete também se dedicou ao formato, mas a crise que marcou sua 

extinção decretou o término da experiência com as minisséries. A Rede Bandeirantes, assim 

como a TV Manchete, também investiu na produção de minisséries no começo dos anos 80. A 

emissora insistiu no projeto em meados dos anos 90, com a produção de sitcoms – ficções 

televisivas que solicitam da estratégia do humor, este escrachado ou até mesmo físico, no ato de 

contar histórias – que logo viu fim, e com a exibição de séries importadas de Portugal9. As 

                                                

 

8 O quadro desenvolvido por Lobo (2000) consta apenas informações com relação à produção de minisséries, motivo 
pelo qual o SBT – Sistema Brasileiro de Televisão não estar relacionado. Entretanto, observa-se investimento em 
teledramaturgia por parte do grupo, o que pode ser verificado pelo número de telenovelas importadas da argentina, 
por meio do grupo Televisa, e de outros países latino-americanos, bem como no caso da produção conjunta, como foi 
com Chiquititas, exibida na década de 90. O SBT atualmente tem dinamizado essa área com o investimento em 
produções nacionais de roteiros latino-americanos. No período que compreende a pesquisa o autor ainda não existia a 
emissora RedeTV!, criada em novembro de 1999, muito menos TV da Gente, idealizada por Netinho de Paula em 20 
de novembro de 2005.  

9 A Bandeirantes veio a apresentar bons frutos com a produção da telenovela Floribella, releitura de Patrícia 
Moretzsohn do roteiro argentino Florecienta, em 2005. A telenovela apresentava características de seriado com 
temáticas infantis, sendo veiculada no horário das 19h15min, logo após o Jornal da Bandeirantes.  



27  

demais emissoras que estão em atividade no Brasil e que investem em teledramaturgia – Rede 

Record e Rede Vida – dedicaram às minisséries conteúdos religiosos10.  

Por fim, uma vez apresentado o contexto de formação do formato minissérie e 

microssérie, se faz necessário apresentar sua definição e características, na intenção de também 

oferecer informações sobre o formato de Hoje é dia de Maria. 

Hoje em dia, depois de ter passado pelos processos que lhe conferiram base e as 

características mais bem definidas que apresenta, a minissérie apresenta moldes de obra fechada, 

cuja trama já está definida e escrita antes de sua gravação e veiculação. Como já foi dito 

anteriormente, sua extensão varia entre cinco e 25 capítulos ou mais, estes interdependentes entre 

si, pois a serialidade que lhe marca solicita a compreensão da história a partir desta relação, uma 

vez que sua unidade se verifica na totalidade de seus capítulos e pelo assunto abordado ao logo 

do programa. “A minissérie é, na verdade, uma mininovela – história curta mostrada em 

episódios, em seqüência, cujo conhecimento total é necessário (...). A minissérie é uma ficção 

televisiva que se fecha, clausurando totalmente a história” (PALLOTTINI, 1998, p. 53). 

Quanto à narrativa, a minissérie se desenvolve a partir de um plot básico, um único 

conflito bem definido, o qual será desenvolvido ao longo da sua exibição, ao qual se acrescentam 

acontecimentos menores. Dessa maneira, pode-se afirmar que o número de tramas e subtramas e 

sets ou locações, com relação à telenovela – formato próximo da minissérie, assim com a 

microssérie –, são menores. Assim, tem-se um acontecimento que aciona as engrenagens que 

movem a história, envolvendo seu protagonista e, consequentemente, os personagens que tem 

relação direta com as peripécias que irá sofrer ao longo da trama. 
                                                

 

10 As emissoras mantém vínculor religioso. Atualmente, a Rede Record tem apresentado investimento em 
teledramaturgia, produzindo o remake de A escrava Isaura (2005, Tiago Santiago e Anamaria Nunes com direção 
geral de Herval Rossano) e produzido roteiros originais que culminaram nas telenovelas Essas mulheres (2005, 
Marcilio Moraes com direção geral de Flávio Colatrello), Prova de Amor (2006), Cidadão Brasileiro (2006, Lauro 
César Muniz com direção geral de Flávio Colatrello) e Bicho do Mato (2006, Cristianne Fridman e Bosco Brasil com 
direção geral de Edson Spinello), bem como na série Avassaladoras (2006), produzida em parceria com o canal Fox. 
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Com relação ao capítulo, a minissérie apresenta configuração semelhante à da telenovela: 

geralmente dividida em três blocos, intercalados por pausas comerciais, cuja ligação se dá pelo 

gancho. Este está no princípio do capítulo, que mantém progressão narrativa com o capítulo 

anterior, entre as partes e também está ao final da sua exibição diária, criando a expectativa para 

aquele que virá depois. Apresenta-se dessa forma uma modulação, uma progressão narrativa 

entre altos e baixos, que garantem seu ritmo e andamento, por meio da apresentação e da solução 

de problemas. Ainda na estrutura geral do capítulo, percebe-se a presença da vinheta e dos 

créditos, após o primeiro bloco a ao no final do último bloco. Em outras palavras, o capítulo 

nestes dois formatos se dedica a contar a história tendo por base os mecanismos que auxiliam a 

trama a apresentar a ação que move os acontecimentos, a qual envolve o protagonista. A 

expectativa provocada ao final do capítulo, o que fará o espectador voltar ao programa no dia 

seguinte, envolve gancho criativo para a continuidade daquilo que se conta. Eis o que justifica a 

necessidade de um primeiro capítulo mais elaborado, tanto narrativamente quanto com relação 

aos recursos audiovisuais. Dessa maneira, segundo Pallottini (1998), um primeiro capítulo deve 

ser interessante, movimentado e informativo, buscando estabelecer uma relação com o 

espectador: apresentam-se os personagens, especialmente os protagonistas, colocando o público á 

par do plot básico que move a história, bem como do seu conflito inicial, bem como do local 

onde a narrativa acontece, e busca-se instalar um gancho, que crie expectativas sobre o que virá 

nos próximos capítulos. Em geral, o conflito principal terá sua solução ao final da telenovela, da 

minissérie e da microssérie, quando se tem apresentado o destino dos protagonistas.  

A unidade na macroestrutura, ou seja, a relação do conjunto de capítulos da telenovela, da 

minissérie e da microssérie, já se apresenta de maneira diferenciada. A introdução do conflito, 

seu desdobramento e sua resolução são estruturados, na minissérie, seguindo um movimento de 

ação em cada capítulo. Em razão de sua história ser mais curta, seu conflito único e sua trama 



29  

menor, este processo deve ser instaurado mais rapidamente – o que é bem mais patente na 

microssérie. Diferentemente destes dois formatos, a telenovela se dedica a apresentar, 

desenvolver e solucionar seus conflitos a partir da seleção de um conjunto de capítulos, cuja 

função é dar conta de uma fatia da história, mantendo sua narratividade. 

No que tange à estrutura do episódio, em Hoje é dia de Maria, percebe-se uma proposta 

de sucessão narrativa, ou seqüência de cenas. Após a apresentação, verificamos o surgimento do 

problema do episódio. Fala-se desta maneira porque, em cada um dos oito episódios que 

compõem a primeira jornada da microssérie, além do problema que move a história – as 

peripécias da menina Maria em busca de um mundo com mais amor e mais felicidade, em direção 

às terras das franjas do mar –, existem pequenos problemas que envolvem personagens 

maravilhosos que agora se encontram no convívio da garota, com os quais agora vive 

acontecimentos que a preparam para o conflito final, lhe conferindo coragem e assegurando as 

suas qualidades e virtudes, bem como lhe trazendo oportunidades de experimentar sensações e 

sentimentos completamente diferentes. 

No que diz respeito ao gancho, a microssérie o utiliza para manter a atenção do espectador 

de um bloco para o outro e para o episódio seguinte. Esta é uma das estratégias narrativas 

utilizadas para a construção da expectativa pelo que virá, para que se aguarde a próxima cena 

com bastante interesse. Além do gancho, Hoje é dia de Maria ainda se utiliza de outras 

estratégias narrativas para reiteração da história, tais como os flashbacks e o sonho, onde 

acontecimentos anteriores são resgatados, para melhor compreensão da história, sendo colocados 

sobre a ótica do personagem em questão. O objetivo é reconhecer a construção de um mundo 

outro, onde todos aqueles acontecimentos são possíveis e estamos todos a vivenciá-los, torcendo 

pelo sucesso de Maria.   
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3 PARA ENTENDER MELHOR HOJE É DIA DE MARIA  
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3.1 TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO, TRANSMUTAÇÃO  

O gérmen dos estudos acerca da adaptação surgiu no início no século XX, em meados dos 

anos 20, mais especificamente na Rússia e na França, quando os teóricos da época demonstraram 

preocupação com relação ao processo de tradução de textos literários e não-literários11. Para estes 

teóricos, a tradução dizia respeito ao transporte de conceitos presentes em um texto12, escrito em 

uma determinada língua13, para uma outra língua diferente, buscando o sucesso do processo que é 

fazer chegar o conteúdo da mensagem ao receptor. Quer dizer, o que importava era o transporte 

do que a mensagem queria dizer, de uma língua a outra, sendo o tradutor um mero transportador, 

pois sua interpretação do texto não deveria ser considerada. Este conceito de tradução remete a 

uma concepção tradicionalista que buscava a reprodução da totalidade do texto original, bem 

como do seu estilo, fluência e naturalidade: a tradução deveria apresentar o texto exatamente 

                                                

 

11 Neste trabalho consideramos como textos literários aqueles que possuem, predominantemente, a função poética da 
linguagem, enquanto que textos não-literários são marcados pelas outras cinco funções da linguagem: referencial, 
conativa, metalingüística, emotiva e fática. Mais à frente, CAMPOS (2004) irá chamar o que denominou textos 
literários de “textos criativos”.  

12 Chamamos de texto todo e qualquer dispositivo constituído de signos, que solicitem significação.   

13 O conceito de língua aqui aplicado diz respeito à idéia de sistema constituído de signos verbais e não-verbais.  
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como ele era originalmente14 - tal conceito de tradução suscitava discussões acerca da sua 

aplicabilidade, como a intraduzibilidade15 e a fidelidade da obra16. 

Para muitos teóricos, ainda hoje, traduzir ou adaptar textos literários é descaracterizá-los, 

uma vez que ou o processo se torna praticamente impossível (uma perspectiva que procura evitar 

a “descaracterização”) ou se atesta a inferioridade do conteúdo traduzido ou adaptado. O 

sentimento de intraduzibilidade de textos literários, bem como a questão da originalidade. 

Entretanto, a perspectiva teórica de Jakobson (1971) ajudou a repensar a adaptação enquanto 

transposição de conteúdos. De acordo com o autor, o que na verdade estaria em jogo no processo 

de adaptação era a leitura e a interpretação dos signos lingüísticos que compunham o texto em 

questão. Dessa maneira, Jakobson (1971) aponta três maneiras possíveis de se interpretar signos 

lingüísticos: 1) tradução intralingual ou reformulação, que consiste na interpretação de um signo 

verbal através de outros signos daquela mesma língua; 2) tradução interlingual ou tradução 

propriamente dita, que diz respeito à interpretação de um signo verbal por meio de signos de 

outra língua; e 3) tradução inter-semiótica ou transmutação, que consiste na interpretação de 

signos verbais através de signos não-verbais. É justamente a esta terceira acepção a que se faz jus 

quando se trata de adaptação neste estudo: a leitura e interpretação de signos verbais a partir de 

signos não-verbais, pertencentes a outro tipo de sistema lingüístico, que pode ser pictórico, 

musical ou audiovisual. E é justamente esta definição que se utilizará, daqui por diante17.  

                                                

 

14 Ver Arrojo, 1999, cap. 2.  

15 O termo é utilizado da relação que existia da impossibilidade de traduzir textos literários canônicos, em razão da 
perda poética no momento da tradução, pois, em muitos casos, não há uma transposição exata de conteúdos de uma 
língua para a outra. O mesmo princípio se aplicou à adaptação de obras literárias para produtos audiovisuais.  

16 A fidelidade da obra é outro tema recorrente quanto às discussões sobre adaptação. A maioria dos teóricos, bem 
como o público comum, deseja ver a obra original presente na obra adaptada.  

17 Devido à variedade de denominações designadas ao processo de adaptação enquanto tradução inter-semiótica – re-
criação, transcriação, transluciferação, entre outras – se utilizará a denominação apontada pelo próprio Jakobson em 
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Uma vez que a transmutação é encarada como a leitura e a interpretação de um conteúdo, 

apresentado por meio de um sistema de signos lingüísticos, com a ajuda de signos não-verbais de 

um outro tipo, no qual existe significação, se instaura a questão do texto transmutado como um 

outro texto, uma outra obra: dessa maneira não se trata de uma cópia, mas de uma obra diferente 

gerada a partir de um original, uma “obra-matriz” (OLIVEIRA, 2004) as quais utilizam sistemas 

de linguagem diferentes. Esta perspectiva alarga a abrangência do processo de transmutação, que 

agora é concebido como a construção de uma outra obra, sendo possível a discussão acerca da 

“intraduzibilidade” e da originalidade da obra transmutada. Transmutação é uma denominação 

também utilizada por Balogh (2004), que encara o processo como “trânsito textual” (BALOGH, 

2004, p. 23), leva a pensar na eficiência do processo, agora possível, a partir de uma leitura 

contextualizada, considerando a interpretação de quem transmuta – o autor recriador – e o 

contexto cultural e de produção da obra segunda18.  

Assim como Jakobson (1971) e Oliveira (2004), Arrojo (1999) acredita na leitura e na 

interpretação dos conteúdos a serem transmutados, desde que se considere uma leitura 

contextualizada dos mesmos. “Assim, ainda que um tradutor conseguisse chegar a uma repetição 

total de um determinado texto, sua tradução não recuperaria nunca a totalidade do ‘original’; 

revelaria, inevitavelmente, uma leitura, uma interpretação desse texto que, por sua vez, será, 

sempre, apenas lido e interpretado, e nunca totalmente decifrado ou controlado” (ARROJO, 

1999, p. 22). Ou seja, o processo de tradução e transmutação não poderá apresentar o texto 

original em sua totalidade, fluência e estilo; trata-se, então, de uma leitura e de uma interpretação 

contextualizadas. Para Arrojo (1999), a leitura e a interpretação contextualizadas representam 

                                                                                                                                                             

 

sua terceira acepção: transmutação, pela intenção de se padronizar o modo ao qual o processo de adaptação será 
referido neste estudo.  

18 Segundo Oliveira (2004) a leitura contextualizada da obra deve localizar a obra historicamente, observando a sua 
produção que sofre influência da perspectiva do realizador, do governo, das empresas produtoras e do público.  
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uma “estratégia de leitura”, uma “maneira de ler”, cuja fixação se dá por uma “comunidade 

cultural” (ARROJO, 1999, p. 31), que a reconhece e a convencionaliza, a partir de uma decisão 

consciente ou não. Consequentemente, o texto, antes encarado como objeto de significado 

estável, abre-se para múltiplas interpretações. “O texto, como o signo, deixa de ser a 

representação ‘fiel’ de um objeto estável que possa existir fora do labirinto infinito da linguagem 

e passa a ser uma máquina de significados em potencial” (ARROJO, 1999, p. 23). Assim, 

levando em consideração o contexto histórico e cultural de uma determinada comunidade, 

verificam-se as variadas interpretações, leituras, transmutações de um mesmo texto. O resultado 

é a produção de infinitos significados, uma recriação contextualizada a partir de uma obra 

original, uma obra-matriz. 

A caracterização da transmutação enquanto recriação também é apontada por Campos 

(2004). Segundo o autor, “a tradução de textos criativos será sempre recriação” (CAMPOS, 2004, 

p.35), uma vez que a articulação de seus signos lingüísticos de maneira imprevisível é possível, 

quer dizer, uma vez que a leitura e a interpretação desses signos propiciam a criação de uma coisa 

nova. Ainda segundo Campos (2004), é justamente está característica que marca os textos 

criativos: a extensa possibilidade de reorganização dos seus signos lingüísticos, que os tornam 

mais “abertos” à possibilidade da transmutação, da produção de significados em potencial (o que 

relembra Arrojo).   

Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor 
enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa tradução desta natureza, não 
se traduz apenas o significado, traduz o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, 
sua materialidade mesma (...). O significado, o parâmetro semântico, será 
apenas e tão somente a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora. 
Está-se pois no avesso de chamada tradução literal. (CAMPOS, 2004, p.35).  
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Em outras palavras, um texto criativo é encarado como potencialmente aberto a diversas 

interpretações quando, no momento de sua leitura, as “pistas” que guarda em sua estrutura 

sugerem uma infinidade de leituras. O que acontece neste processo é a releitura atenta e crítica de 

um texto, possibilitando versões diferenciadas recriadas a partir de um original. A recriação traz 

para a transmutação a possibilidade de reordenação interpretativa dos signos em um outro tipo de 

sistema. 

Uma contribuição importante para a perspectiva de transmutação enquanto obra recriada é 

a de Oliveira (2004), que considera como responsabilidade dos realizadores – roteiristas, 

escritores, diretores e todos os membros da produção – as escolhas narrativas e estéticas 

utilizadas no processo de transmutação. Isso quer dizer que a autora encara o processo de 

transmutação como obra coletiva, construída através dos vários olhares da produção e dos 

próprios espectadores/telespectadores, que no momento da leitura do texto ativa as “pistas” que 

indicam uma das variadas interpretações possíveis.  

Por fim, considerando a transmutação de obras literárias para o meio audiovisual, 

especificamente o meio televisivo – por se tratar deste o caso do presente trabalho – é possível 

afirmar que a obra resultante da recriação é uma outra, considerando a reordenação dos signos 

lingüísticos a partir da leitura e interpretação contextualizadas histórica e culturalmente, 

considerando o momento de produção e do realizador da obra. Tal fato ainda é reforçado por esta 

obra recriada apresentar linguagem diferente da original: enquanto que a obra literária lida com o 

suporte impresso e com os signos verbais, a obra audiovisual se ocupa de signos não-verbais, som 

e imagem, para dar conta do ato de contar a história, de narrar.   

3.1.1 Refinando um conceito  
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Direcionar um olhar sobre o campo da comunicação, mais especificamente ao campo da 

teledramaturgia, no que diz respeito às pesquisas com relação ao processo de transmutação, 

possibilita notar a tendência metodológica em se detectar, em um primeiro momento, os aspectos 

ou características divergentes entre a obra literária original e o programa de ficção televisiva 

oriundo da transmutação. Até mesmo o telespectador, utilizando do senso comum, procura 

observar o que está diferente entre a obra que ele conhece e o programa que assiste. Ao que 

parece, tanto o público como boa parte da academia parece desejar encontrar na obra televisiva 

transmutada os mesmos atributos da obra original... 

Em uma atitude pioneira e contrária a esta perspectiva, Balogh (2004) sugere uma 

metodologia diferenciada que busca, em primeiro lugar, localizar os pontos próximos – o que ela 

chama de “pontos conjuntivos” ou simplesmente conjunções – entre a obra original e a obra 

transmutada, apontando os elementos que garantem o trânsito intertextual, o que acredita ser a 

transmutação propriamente dita. Estes pontos conjuntivos, segundo a autora, “correspondem às 

áreas de segurança da transmutação” (BALOGH, 2004, p.23) e são a partir deles que os pontos 

distantes – “pontos disjuntivos” ou então disjunções – são localizados. A presença destes pontos 

disjuntivos é necessária, pois são eles que garantem as especificidades de cada obra envolvida no 

processo de transmutação. Para conseguir levantar tais pontos – os conjuntivos e os disjuntivos – 

Balogh (2004) propõe o trabalho com o texto transmutado, seguindo o “caminho inverso ao ato 

da criação” (BALOGH, 2004, p. 31), que parte da obra literária para a produção do roteiro 

transmutado, tendo como resultado a obra segunda. Oliveira (2004), assim como Balogh (2004), 

procura observar, na obra transmutada, quais são os “aspectos de relacionamento” que ela 

mantém com a obra-matriz. Estes aspectos são os traços de ligação com o texto original. Da 

mesma maneira, Oliveira (2004) acredita que a obra audiovisual transmutada deve, antes de tudo, 

estabelecer-se enquanto tal, seja ela cinematográfica ou televisiva.   
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A conjunção, segundo Balogh (2004), diz respeito ao vínculo da transmutação com a obra 

literária original, que é, principalmente, o fato de que as obras envolvidas no processo de 

transmutação serem narrativas, ou seja, se ocupam do ato de contar histórias. Assim, a história 

que se conta garante o reconhecimento por parte do espectador, ao mesmo tempo em que se deixa 

claro o que é obra literária e o que é obra audiovisual: isto diz respeito à disjunção. Em outras 

palavras, a conjunção lida justamente com a característica que aproxima as obras e que as faz 

serem reconhecíveis para o público, enquanto que a disjunção lida com as especificidades de cada 

uma delas, por meio das suas linguagens, que, como já foi dito, são diferentes.  

3.1.2 Atando as pontas  

As idéias apresentadas até o momento não foram elencadas sem motivo. Elas auxiliam na 

elaboração de um conceito para compreender o processo de transmutação na microssérie Hoje é 

dia de Maria. Dessa maneira, considera-se o programa como uma obra segunda, uma recriação a 

partir de um original, cuja obra-matriz advém de um conjunto de contos populares, reunidos por 

Câmara Cascudo. Desta compilação foi elaborado o argumento da microssérie, por meio do 

trabalho de Carlos Alberto Soffredinni. Com base neste trabalho, Luiz Fernando Carvalho e Luís 

Alberto de Abreu criaram o texto transmutado para o meio audiovisual, linguagem diferente da 

do conto, pois se utiliza tanto da imagem quanto do som.  

A estória de Maria foi utilizada como enlace articulatório entre as narrativas dos contos 

populares e de fadas, tais como Menina enterrada viva, Pele de asno, Pé de Zimbro, Bicho de 

palha, Almofadinha de ouro e A gata borralheira, sendo possível reconhecê-los em momentos da 

vida da personagem. Dessa maneira, observa-se no material audiovisual o reconhecimento das 

idéias-matrizes desses contos, ou seja, da sua história central. Assim, trabalha-se aqui com a 
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hipótese de que esta estória permite criar os pontos conjuntivos que a transmutação mantém com 

a obra-matriz, a exemplo de traços reconhecíveis deste universo maravilhoso possível: magia e 

encantamento, além dos acontecimentos fantásticos, pois mesmo fugindo à realidade conhecida, 

tem suas regras partilhadas com a apreciação, que não as questiona. O uso da linguagem 

audiovisual é o que se pode chamar de ponto disjuntivo, o que garante a originalidade da obra e 

distingue a microssérie enquanto programa de ficção seriada televisiva. A escolha da análise pela 

microssérie supõe saber que a obra foi transmutada, recriada, havendo a preocupação de manter 

ligações com os contos propostos e com o mundo maravilhoso. O olhar privilegiado da obra de 

Luiz Fernando Carvalho e de Luis Alberto de Abreu leva a considerar a obra como recriada a 

partir de diversos olhares e é sobre esta obra audiovisual que este estudo se debruça.    

3.2 FANTÁSTICO, ESTRANHO E MARAVILHOSO: DELINEANDO FRONTEIRAS  

Um ponto importante para a compreensão da história de Hoje é dia de Maria diz respeito 

ao mundo recriado pelos realizadores, através dos recursos cênicos, visuais e sonoros, onde a 

trama se desenrola. Apresentando-se de maneira diferente da realidade conhecida, este mundo 

tem o objetivo de ambientar o universo de Maria bem como tornar possível a aventura da 

protagonista. É a existência de um mundo como este, recheado de acontecimentos fantásticos, 

personagens encantados e magia – justificado por regras que lhes são próprias – que concebe a 

história e sua relação com a apreciação, que partilha destas regras e encara os acontecimentos 

com naturais, possíveis naquele ambiente ficcional. Esta característica em especial é o que marca 

o gênero maravilhoso, que guarda proximidade com os gêneros fantástico e estranho. As 

especificidades serão postas a seguir. 
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3.2.1 O fantástico  

Com origem no latim phantastic, que por sua vez advém do grego phantastikós, o termo 

fantástico refere-se, segundo Rodrigues (1988), “ao que é criado pela imaginação, o que não 

existe na realidade, o imaginário, o fabuloso” (RODRIGUES, 1988, p.9). Esta definição 

apresenta uma visão abrangente, que pode ser atribuída aos universos ficcionais em geral, uma 

vez que considera tudo aquilo que é ficcional como fantástico, produzido a partir de uma 

realidade virtual, que não existe.  

Entretanto, enquanto gênero, o fantástico se distancia desta explicação, de acordo com 

Todorov (1970), sendo “a hesitação experimentada por um ser que não conhece as leis naturais, 

diante de um acontecimento sobrenatural” (TODOROV, 1970, p. 148). É dessa maneira que o 

autor define o fantástico: em um mundo que guarda semelhanças com a realidade conhecida 

surgem acontecimentos que ocasionam dúvidas a respeito da sua veracidade: ou aquele tal fato 

faz parte de um delírio ou realmente aconteceu. Esta é a característica fundamental do gênero: a 

ambigüidade. De acordo com Rodrigues (1988), esta característica está presente no discurso 

narrativo por meio da causalidade mágica e da hesitação. A causalidade mágica cuida da 

ocorrência de algo insólito, relativizando a realidade, enquanto que a hesitação ocupa-se do 

diálogo entre o que é racional e o que não-racional e o desequilíbrio entre a realidade e o 

sobrenatural, causados pelo acontecimento sobrenatural e o questionamento sobre ele. “Essa 

hesitação que está no discurso narrativo contamina o leitor, que permanecerá, entretanto, com a 

sensação do fantástico predominante sobre explicações objetivas. A literatura, nesse caso, se 

nutre desse frágil equilíbrio que balança em favor do inverossímil e acentua-lhe a ambigüidade” 

(RODRIGUES, 1988, p. 11). 
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Todorov (1970) também ressalta a importância da hesitação, principalmente por parte do 

leitor. Entretanto, ele aponta, para que o fantástico exista, é necessário mais do que um fato 

estranho. Segundo o autor, faz-se necessário que a hesitação em torno desse acontecimento seja 

partilhada tanto pelas personagens envolvidas na história quanto pela apreciação. Ou seja: é 

preciso que o leitor do texto, implícito, apresente dúvidas frente ao que presencia a partir da 

interação com o mundo das personagens, pois é a ambigüidade o fator que manterá a narrativa até 

seu fim. Falar sobre a temática do leitor implícito no gênero fantástico diz respeito à função de 

leitor que fica definida no interior do texto, de modo implícito, por meio de um modo de leitura 

necessário para que o fantástico possa se manter. Ou seja, o apreciador, ao ler um texto com 

características próprias ao gênero fantástico, deve estar envolvido com o universo das 

personagens a ponto de se identificar com elas e de tomar o mundo em questão como possível, 

envolvendo-se do sentimento de ambigüidade que permeia o texto e provoca a hesitação que 

aflige as personagens. 

Na intenção de apresentar uma definição mais completa a respeito do gênero fantástico, 

Todorov (1970) apresenta três condições que devem ser preenchidas:   

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação 
natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. Em 
seguida, essa hesitação deve ser igualmente sentida por uma personagem; dêsse 
modo, o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e ao 
mesmo tempo a hesitação se acha representada e se torna um dos temas da obra 
(...). Enfim, é importante que o leitor adote uma certa atitude com relação ao 
texto: ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação 
“poética”. O gênero fantástico é pois definido essencialmente por categorias 
que dizem respeito às visões na narrativa; e, em parte, por seus temas. 
(TODOROV, 1970, p.151-152)   

Uma vez que estas condições apontadas pelo teórico são satisfeitas – aceitação de um 

mundo; hesitação, juntamente com uma personagem, a respeito de um acontecimento; e a postura 
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de leitura adequada ao texto – e que se chega ao final da história, o leitor ou a própria 

personagem envolvida na trama. Ter uma explicação para o acontecimento fantástico, uma vez 

que a hesitação é transitória, distancia do gênero, indo em direção a um dos seus vizinhos, o 

estranho e o maravilhoso. “O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza; assim que escolhemos 

uma ou outra resposta, saímos do fantástico para entrar num gênero vizinho, o estanho ou o 

maravilhoso” (TODOROV, 1970, p. 148) 19. 

Outro autor que cuida da definição de fantástico é Furtado (1980). Partindo de Todorov 

(1970), Furtado (1980) busca caracterizar o gênero a partir dos seus elementos internos 

constitutivos e da sua apresentação textual. Assim, o teórico encara a narrativa do fantástico e dos 

seus gêneros vizinhos com parte da literatura do sobrenatural, por reunirem temáticas, em sua 

maioria, da “fenomenologia meta-empírica” (FURTADO, 1980), ou seja, aquilo que está além do 

conhecido por meio da experiência e dos sentidos.   

Só o fantástico confere sempre uma extrema duplicidade à ocorrência meta-
empírica. Mantendo-a em constante antinomia com o enquadramento 
pretensamente real em que a faz surgir, mas nunca deixando que um dos 
mundos assim confrontados anule o outro, o gênero tenta suscitar e manter por 
todas as formas o debate sobre esses dois elementos cuja coexistência parece, a 
princípio, impossível. A ambigüidade resultante de elementos reciprocamente 
exclusivos nunca pode ser desfeita até ao termo da intriga, pois, se tal vem a 
acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo que a narração use de todos os 
artifícios para nele a conservar. (FURTADO, 1980, p. 35-36)  

Assim, a ambigüidade e a hesitação, que foram colocados como características 

necessárias e preexistentes ao gênero, são vistas por Furtado (1980) como parte da construção 

narrativa que diferencia o fantástico dos demais gêneros. Em outras palavras, é a maneira como 

esta ambigüidade e a hesitação são construídas ao nível do texto que possibilitam a caracterização 

do gênero enquanto fantástico. Resultante de um processo rígido de construção narrativa, 
                                                

 

19 Este ponto será discutido em tópico mais à frente.  
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recheado de normas, o texto fantástico se utiliza de “máscaras” para instalar a verossimilhança, 

confundindo o leitor sobre o real e o sobrenatural. É o que o autor chama de “racionalização de 

tudo que de alucinante na narrativa" 20 ou de enquadramento dos acontecimentos sobrenaturais 

em esferas racionais, o que assegura a ambigüidade. Como elementos necessários para provocar a 

hesitação no leitor, Furtado (1980) aponta os seguintes elementos narratológicos, por ele 

considerados inerentes à narrativa fantástica:  

1. Explicitar a presença de um narratário (preferencialmente intradiegético), ao 
qual cabe, em principio, uma dupla função: por um lado, sentir e refletir a 
leitura incerta da manifestação meta-empírica, construindo e condensando a 
necessária hesitação; por outro, transmitir ao receptor real do enunciado 
idêntica perplexidade perante o conteúdo da intriga, ou seja, contaminar o leitor 
com sua hesitação; 
2. Apresentar personagens que assumam para si a identificação acima referida e 
que a suscitem por parte do leitor, representando, simultaneamente, através de 
si, a percepção ambígua das ocorrências com as quais são confrontadas e a 
conseqüente indefinição perante o sobrenatural, o insólito; 
3. Organizar as funções das personagens de acordo com uma estrutura actancial 
que reflita e confirme as características essenciais ao gênero já apresentadas; 
4. Utilizar narradores intradiegéticos – auto ou homo –, cujo duplo estatuto face 
à intriga resulte em uma maior autoridade perante o receptor real da 
enunciação, o leitor, e na capacidade de o compelir a uma mais estreita 
aquiescência em relação aquilo que é narrado, independentemente de seu aporte 
natural, estranho, insólito ou não; 
5. Evocar um espaço híbrido, indefinido, que, aparentando sobretudo 
representar o mundo real, referencial e exterior à narrativa, o universo do leitor, 
contenha indícios da própria subversão deste e a deixe insinuar-se aos poucos 
(FURTADO, 1980, p. 133).   

3.2.2 Estranho e maravilhoso: gêneros vizinhos do fantástico   

Como já foi dito anteriormente, quando, ao final da história, a personagem ou o leitor 

inclinam-se a uma das duas possibilidades explicativas para o acontecimento fantástico, 

                                                

 

20 O autor ressalta a importância de se deixar claro que a racionalização dos acontecimentos fantásticos, efetuados de 
variadas maneiras na narrativa, deve ser parcial, na intenção de se manter a ambigüidade e a hesitação. A 
racionalização plena seria a morte do fantástico enquanto gênero, pois possibilitaria leituras poéticas ou alegóricas a 
respeito do conteúdo, o que, segundo o próprio Furtado (1980) e Todorov (1970) não são adequadas.  
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distancia-se do gênero para dirigirem-se aos seus vizinhos: o estranho e o maravilhoso. Segundo 

Todorov (1970), o fantástico se diferencia destes gêneros a partir da escolha feita pela 

personagem ou pelo leitor ao final da história, se inserindo entre os dois. “Se êle decide que as 

leis da realidade permanecem intatas e permitem explicar o fenômeno descrito, dizemos que a 

obra pertence ao gênero do estranho. Se, ao contrário, êle decide que se deve admitir novas leis 

da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do maravilhoso” 

(TODOROV, 1970, p. 156). 

Dessa maneira, tendo uma narrativa que lida com acontecimentos fora do comum ao 

longo de toda a trama, ocasionando a hesitação sobre o que é ou não real, a diferença entre o 

fantástico e o estranho surge quando, considerando intactas as leis que regem o mundo 

conhecido, busca-se uma explicação racional para os acontecimentos estranhos, restabelecendo o 

equilíbrio, desestabilizado pelo sobrenatural. Já o maravilhoso se diferencia do fantástico por 

contar com a existência de regras diferentes para aquela realidade, regras que justificam o mundo 

no qual as personagens vivem bem como todos os fatos que nele surgem. Assim, no maravilhoso 

o sobrenatural não é questionado e sim naturalizado: os acontecimentos insólitos não provocam 

quaisquer reações nos personagens, nem no leitor, pois eles surgem em um mundo onde tudo é 

possível. Completando esse pensamento, Furtado (1980) coloca que a diferença básica entre os 

três gêneros origina-se das atitudes com relação ao debate entre o racional e o não-racional, 

ocasionados pelo meta-empírico. Em outras palavras, a diferença entre o fantástico, o estranho e 

o maravilhoso se encontra na maneira como é relacionado o que é e o que não real, por meio do 

conhecimento adquirido além das experiências e dos sentidos.  
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Com respeito aos limites entre os gêneros fantástico, estranho e maravilhoso, Todorov 

(1970) afirma que não existem fronteiras muito bem definidas, podendo muitas obras 

diferenciadas possuírem características de ambos os gêneros21.   

Existe afinal um maravilhoso puro que, da mesma forma que o estranho, não 
tem limites nítidos: obras extremamente diversas contêm elementos 
maravilhosos. No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não 
provocam qualquer reação particular nem nas personagens nem no leitor 
implícito. Não é uma atitude para com os acontecimentos contados que 
caracteriza o maravilhoso, mas a própria natureza dêsses acontecimentos. Os 
contos de fadas, a ficção científica são algumas das variedades do maravilhoso; 
mas êles já nos levam longe do fantástico. (TODOROV, 1970, p. 160)   

3.3 O CONTO MARAVILHOSO   

Enfim, estamos vivendo um momento propício à volta do maravilhoso. Daí a 
descoberta dos tempos inaugurais/míticos e a atração pelas origens arcaicas 
que, sob sua múltiplas formas, se expressa (...). O Realismo Mágico ou 
Maravilhoso é, desde os anos 50/60 (sem falarmos nos preucursores do início 
do século), uma das correntes mais fecundas da nova literatura. O maravilhoso, 
o imaginário, o onírico, o fantástico... deixaram de ser vistos como pura fantasia 
ou mentira, para ser tratados como portas que se abrem para determinadas 
verdades humanas (COELHO, 1987, p. 8-9)   

É com este parágrafo que Coelho (1987) inicia sua defesa em favor do maravilhoso, 

gênero que, segundo a autora, atualmente é solicitado para que se compreenda além do que está à 

mostra: o que “as narrativas maravilhosas têm as nos dizer?” (COELHO, 1987, p. 9). Enquanto 

fonte de conhecimento, como acredita também o folclorista Câmara Cascudo, as narrativas 

maravilhosas guardam em si sentidos ocultos e essenciais para uma comunidade.   

                                                

 

21 Todorov ainda apresenta mais duas categorias – o fantástico-estranho e o fantástico-maravilhoso – os quais estão 
na soleira entre o fantástico e seus gêneros vizinhos. Estas duas categorias mantêm características dos dois gêneros 
em sua narrativa, entretanto, não é objetivo traçar uma descrição minuciosa a respeito de cada um dos cinco gêneros: 
estranho, fantástico-estranho, fantástico, fantástico-maravilhoso e maravilhoso.  
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3.3.1 O conto de magia e a narrativa de Hoje é dia de Maria  

O uso de elementos da narrativa maravilhosa, como o absurdo e a fantasia, tem sido 

solicitado pelos contos populares há bastante tempo. Tais elementos afastam o leitor – ou o 

ouvinte – das regras do cotidiano, fazendo com que este se entregue desarmado a uma outra 

realidade. Envolvido por este mundo, o indivíduo pode valer-se de novas maneiras de encarar a 

vida, apresentadas por estas narrativas, daí seu caráter pedagógico. Dessa maneira pode-se dizer 

que os contos populares cumprem um papel social perante uma determinada comunidade, no 

momento em que, através de sua narrativa oral, transmitem valores morais, bons hábitos e 

tradições, contribuindo para a formação dos seus membros, principalmente os mais jovens.  

Pesquisador reconhecido sobre o assunto, Propp (1984) estabeleceu uma hipótese de 

trabalho que cuida por estudar a estrutura do conto maravilhoso a partir da função dos seus 

personagens, ou seja, “o procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua 

importância para o desenrolar da ação” (PROPP, 1984, p. 26). A partir disso, ao analisar amostra 

significativa de contos populares, o autor detectou a existência de semelhança estruturais neste 

tipo de narrativa, recorrentes ao redor do mundo, notando que o que apenas mudava eram nomes 

de personagens e seus atributos, denominação de lugares, o cenário onde a história acontece, bem 

como a maneira que a personagem aparece em cena, quais seus movimentos e expressões. Todas 

estas características mantêm relação com o contexto sócio-cultural, focando as personagens e sua 

caracterização de acordo com a narrativa e o local onde ela é transmitida. 

Por afirmar que os contos de magia apresentam, no ato de contar histórias, aspectos ou 

grandezas invariáveis – as funções –, Propp (1984) buscou analisar uma morfologia do conto 

popular ou “uma descrição do conto maravilhoso segundo as partes que os constituem, e as 
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relações destas partes entre si e com o conjunto” (PROPP, 1984, p. 25), a partir das seguintes 

teses: 1) os elementos constantes, permanentes ou básicos do conto maravilhoso são as funções 

dos personagens, independentemente da maneira pela sejam executadas; 2) o número de funções 

é limitado; 3) a seqüência das funções é sempre idêntica; e 4) todos os contos maravilhosos são 

monotípicos quanto à construção22. O autor ainda ressalta que tal hipótese é possível graças à lei 

da permutabilidade que versa sobre à flexibilização dos conteúdos atribuídos aos contos 

maravilhosos. Em outras palavras, quer dizer que as partes constituintes destes contos em 

particular podem ser transportadas de um a outro sem nenhuma alteração. 

As funções das personagens, ou suas ações, como já foi dito, tratam do procedimento 

destas com relação ao desenrolar da narrativa. Estas funções, segundo Propp (1984), totalizam 31 

diferentes, distribuídas de acordo com as esferas de ação, ou seja, ao papel dos personagens para 

a construção da história: o antagonista ou malfeitor, que causa o conflito, o dano e o embate; o 

doador ou provedor, que transmite objeto mágico ao herói; o auxiliar, que auxilia o herói no 

deslocamento geográfico, repara danos e oferece ajuda em situações difíceis; a princesa e seu 

pai: ela, o ser procurado, e ele, quem assume tarefas relacionadas ao desmascaramento e punição 

do antagonista ou falso herói; o mandante, que se ocupa apenas de enviar o herói; o herói, aquele 

que parte em procura de algo, destinado ao casamento ou a receber objeto mágico; e o falso 

herói, papel semelhante ao do herói, mas com pretensões enganosas. Propp (1984) afirma que um 

personagem pode corresponder simetricamente à sua respectiva esfera, dividi-la com mais 

alguém ou estar em variadas esferas: Maria é a heroína, mas ao mesmo tempo auxilia Zé Cangaia 

a recuperar sua sombra; os doadores de Maria são sua Mãe e o Mascate, que lhe entrega a 

Chavinha e o Espelho, o que salvará Amado e derrotará Asmodeu, respectivamente.  

                                                

 

22 A terceira tese apenas se aplica aos contos folclóricos. O autor ainda diz que um conto maravilhoso pode não 
conter todas as características apontadas por ele, mas ainda assim respeita a lei da permutabilidade.  
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Além das grandezas invariáveis, acima descritas, Propp (1984) aponta a existência de 

grandezas variáveis e dos elementos de apoio. As variáveis tratam exatamente daquilo que se 

altera, sem comprometer a narrativa, e os elementos de apoio atuam como conectores entre as 

duas grandezas. O primeiro elemento de apoio são elementos auxiliares de ligação das funções 

entre diferentes personagens, pois, que alguma ação aconteça é preciso ter conhecimento de algo 

anterior. Em outras palavras, para que uma personagem realize uma função é preciso que outra já 

tenha agido, lhe contado algo: é através da ação, assim como em qualquer tipo de narrativa, que a 

máquina da história maravilhosa se engendra.  

O segundo elemento de apoio são os elementos de triplicação. Estes aparecem para 

estimular a repetição, sejam em atributos de personagens (as três cabeças de um dragão, por 

exemplo) ou em funções isoladas ou em pares de funções (perseguição-salvamento ou a ameaça 

de Asmodeu e a vitória de Maria sobre ele). Essa repetição pode ser uniforme (as três tarefas 

impostas à Maria para aprovação do casamento: cama, mesa e banho), intensa (as ações de 

Asmodeu para separar Maria de Amado: incitar o ciúme em Quirino, fazer nevar no sertão e 

separar os amantes) ou produzir resultados negativos e o desfecho positivo (os encontros do Pai 

com Asmodeu, no alpendre e no despenhadeiro, que ao final convergem para o encontro com 

Maria, já adulta).  

O último elemento de apoio são as motivações, que na verdade são os objetivos que levam 

as personagens a realizar determinadas ações: a cobiça da Madrasta a faz contar onde se 

encontrava a Chavinha de Maria a Asmodeu; o amor do Pai e a procura pelo perdão da filha o 

fazem peregrinar pelo sertão; a busca de Maria pelas “franjas do mar”, na verdade, uma vida mais 

cheia de amor e beleza; a fraqueza de Quirino que o faz cair em tentação, entre outras coisas.  

Mas qual a importância desses elementos para a compreensão de Hoje é dia de Maria 

enquanto, segundo a premissa desse trabalho, pertencente ao gênero maravilhoso? Uma vez que 
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se considera a microssérie como uma transmutação de contos populares, verifica-se a presença 

destes elementos que compõem a narrativa mágica ou maravilhosa no interior da narrativa 

audiovisual. De acordo com Propp (1984)  

(...) podemos chamar de conto de magia todo desenvolvimento narrativo que, 
partindo de um dano (A) ou uma carência (a) e passando por funções 
intermediárias, termina com o casamento (W°) ou outras funções utilizadas 
como desenlace. A função final pode ser a recompensa (F), a obtenção do 
objeto procurado ou, de modo geral, a reparação do dano (K), o salvamento da 
perseguição (Rs), etc. (PROPP, 1984, p.85)  

Assim, a partir da detecção de elementos de outras narrativas maravilhosas – Menina 

enterrada viva, Pele de asno, Pé de Zimbro, Bicho de palha, Almofadinha de ouro e A gata 

borralheira – apresenta-se a trama da microssérie como resultante da interlocução destes contos, 

hipótese que também comunga com o fenômeno da transmutação.  

Da narrativa maravilhosa percebe-se em Hoje é dia de Maria, além da interlocução de 

contos, “seqüências” - termo utilizado por Propp (1984) -, têm-se a presença das funções de 

personagens ligadas às esferas do antagonista, por meio do demônio Asmodeu e da Madrasta; do 

doador, na pessoa da Mãe e do Mascate; este também é auxiliar juntamente com Nossa Senhora e 

Zé Cangaia, e do herói, com a personagem de Maria.   

Os nomes dos personagens, bem como sua caracterização, cenários e postura estão 

diretamente relacionados com o universo sertanejo, buscando referências culturais em tradições 

do interior do país, tanto da dança, quanto da música e do modo de falar e se portar. No interior 

da narrativa, as ações dos personagens são proporcionadas por motivações reconhecíveis, 

segundo Propp (1984), em qualquer conto maravilhoso: o movimento narrativo nasce de um 

conflito que move toda história, que, depois de todas as ações intermediárias, desemboca na ação 

final, uma recompensa, solução do conflito inicial ou a salvação. Em Hoje é dia de Maria temos 
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o momento em que Maria vence Asmodeu e vive feliz com sua família, assim como recupera a 

Chave que abre o tesouro do coração: a promessa do amor verdadeiro, depois de ter passado 

sofrimentos com o Pai, ter sido enterradas pela Madrasta, ido ao baile com vestido e sapatos 

entregues por uma pessoa de bem e ter vencido o mal.   

A despeito de Hoje é dia de Maria  

A reunião de conceitos a respeito do maravilhoso e do conto popular é aqui posta para que 

se possa encontrar traços de gênero na microssérie Hoje é dia de Maria. Vale ressaltar que a 

classificação proposta não pretende ser rígida, até porque, o trabalho dedicado a estabelecer 

limites entre os gêneros é delicado e praticamente impossível: o que se pode notar é o uso desta 

ou daquela estratégia narrativa que pode estar presente em diferentes histórias, estas contadas em 

meios diversos.  

O que se deseja com relação à definição de maravilhoso e aos conceitos de hesitação, 

ambigüidade e naturalização, é observar como estes aspectos podem ser utilizados como 

características marcantes na microssérie, aliadas ao conto popular maravilhoso, 

reconhecidamente mágico, de acordo com Propp (1984). Tais aspectos auxiliam a pensar um 

mundo maravilhoso e levantam questionamentos sobre como esse mundo pode ser criado no 

meio audiovisual, através da transmutação televisiva.  

Com relação à hesitação e à ambigüidade, em Hoje é dia de Maria percebe-se, logo de 

início, a recriação de um mundo ambientado de maneira que deseja parecer representativo. Quer 

dizer, por meio dos cenários e dos seus materiais, passa-se a idéia de que aquele universo 

ficcional é diferente do da maioria das ficções televisivas seriadas, que primam por recursos que 

“tragam” a realidade à tela. Quando se adentra na trama, a história, em seu principio, não 
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suscitaria dúvidas alguma ao telespectador. Entretanto, é a partir do momento em que surge o 

primeiro acontecimento estranho – a morte e o renascimento de Maria – que a hesitação sobre o 

que é e o que não real na narrativa se instala. Aqui tem-se a apresentação do fantástico segundo 

Todorov (1970): a apresentação de um acontecimento estranho, que suscita dúvidas nas 

personagens envolvidas (o Pai que não acredita na morte da filha, ao mesmo tempo acha estranho 

o capinzal onde jaz a menina) e nos telespectadores (que procuram entender o que realmente 

acontece naquele mundo). Este acontecimento estabelece o desequilíbrio na história, que 

consequentemente a movimenta. É a partir daí que Maria se entristece com relação à vida que 

leva, a ponto de decide ir embora, em busca da sua felicidade.    

Apesar de se tratar de um acontecimento estranho, fora do comum, no momento em que 

apresenta sua solução, não causa estranhamento às personagens e aos telespectadores. O que se 

vê então é uma tendência ao gênero maravilhoso, onde se verifica uma naturalização do estranho, 

pois se considera a existência deste mundo outro, com regras próprias, onde tais acontecimentos 

podem acontecer: não se procura explicar o renascimento de Maria, entre tantos outros 

acontecimentos estranhos. Apenas compartilha-se daquele mundo ficcional e se permite encarar 

como “natural” o renascimento da menina, a devolução da noite aprisionada num coco, o roubo 

da sombra de Zé Cangaia e da meninice de Maria, a neve que congela o sertão e um pássaro que 

se torna homem em nome do amor.  

Uma vez reconhecido traços de um gênero na microssérie - traços estes presentes nas 

narrativas de contos populares maravilhosos - busca-se cuidar de como este universo ficcional 

maravilhoso e seus traços característicos foram transpostos para a tela, cuidando de sua 

reprodução através da linguagem audiovisual, que com seus recursos é responsável por trazer à 

apreciação um mundo rico em plasticidade - aspecto que, num primeiro momento, chama a 

atenção aos olhos. Um mundo que trata de pessoas e seres vivos possíveis, os quais vivem sob 
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regras que lhes são próprias: elas possibilitam a existência de demônios e humanos, da magia e 

do encantamento, sendo perfeitamente aceito pelas personagens e por quem o vê.                             
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4 EM DIREÇÃO ÀS TERRAS DAS FRANJAS DO MAR: 

RECRIANDO O MARAVILHOSO EM HOJE É DIA DE MARIA  
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4.1 DO PROGRAMA   

Hoje é dia de Maria, microssérie exibida no período de 11 a 21 de janeiro de 2005, é uma 

realização da Rede Globo, emissora de maior audiência nacional – e de reconhecida atuação no 

campo da teledramaturgia. Os oito capítulos da trama foram veiculados no horário das 22h, com 

duração variável entre 30 e 60 minutos, totalizando aproximadamente quatro horas e 30 minutos 

de material gravado23. A extensão foi considerada como requisito fundamental para a escolha do 

objeto, uma vez que, comparada a uma telenovela – que pode chegar a duzentos capítulos, 45 

minutos cada – a microssérie possibilita o levantamento de todo o material audiovisual bem como 

o trabalho mais detalhado dos capítulos que compõem a trama.  

Sob a direção de Luiz Fernando Carvalho24, a microssérie teve seu argumento 

inicialmente desenvolvido pelo dramaturgo Carlos Alberto Soffredini25, que, por sua vez, foi 

                                                

 

23 Essa média desconsidera minutos relativos aos anúncios publicitários apresentados nos intervalos de veiculação da 
obra.  

24 Luis Fernando Carvalho, que já trabalhou como diretor assistente nas transmutações televisivas das minisséries O 
tempo e o vento (1985, direção geral de Paulo José) e Grande sertão: veredas (1985, Walter Avancini), também foi 
responsável pela direção de Riacho Doce (1990, Paulo Ubiratan, Reynaldo Boury, Luis Fernando Carvalho). 
Carvalho ainda atuou na direção geral dos unitários Os homens querem paz (1991), Auto da Nossa Senhora da Luz 
(1992), Uma mulher vestida de sol (1994) e A farsa da boa preguiça (1995), estes dois últimos transmutados da obra 
do escritor Ariano Suassuna. Ainda na teledramaturgia tornou-se reconhecido pelo trabalho nas telenovelas Renascer 
(1993, Benedito Ruy Barbosa) e O rei do gado (1996, Benedito Ruy Barbosa), além da minissérie Os Maias (2001), 
baseada na obra de Eça de Queirós. No cinema foi responsável pelo roteiro e direção do curta-metragem A espera 
(1986), inspirado no livro Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland Barthes, e pelo filme Lavoura arcaica 
(2001), baseado na obra de mesmo nome do escritor Raduan Nassar.  
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buscar inspiração em contos populares reunidos por poetas, pesquisadores e folcloristas em 

publicações como Contos tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo (1986) 26. Estes trabalhos 

ofereceram a Soffredini um universo narrativo básico para a criação da obra de Hoje é dia de 

Maria, a qual foi transmutada para o meio audiovisual por Carvalho e pelo também dramaturgo, 

Luís Alberto de Abreu27. 

Em sua primeira jornada28, a microssérie teve seu trabalho reconhecido pela indicação em 

premiações importantes. Uma delas foi ao Prêmio da ACPA – Associação Paulista de Críticos de 

Artes, recebido em abril de 2006. Na ocasião da cerimônia, a microssérie foi contemplada com o 

Grande Prêmio da Crítica, na categoria TV. Outra premiação ocorreu em outubro de 2005, com a 

entrega do Prêmio MídiaQ29, pela contribuição à programação de qualidade para o púbico 

                                                                                                                                                             

 

25 O dramaturgo Carlos Alberto Soffredini, falecido em 2001, em quase 40 anos de carreira foi autor de mais de 20 
roteiros para teatro. Entre seus textos se encontram Mais quero asno que me carregue que cavalo que me derrube, 
extraído da Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, e Vem buscar-me que ainda sou teu, baseado no texto de Vicente 
Celestino, Coração Materno. O mesmo texto deu origem à peça homônima de Alfredo Viviani, que também serviu 
de base para o trabalho de Abreu. Soffredini recebeu por estes dois textos os prêmios APCA – Associação Paulista 
de Críticos de Artes, em 1979, e Apetesp – Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São 
Paulo, em 1990. Outro prêmio recebido foi o Kikito, no Festival de Gramado em 1985, por A marvada carne.  

26 Os contos populares reunidos por Câmara Cascudo, aos quais se faz referência no interior da narrativa de Hoje é 
dia de Maria são, entre outros: A Gata Borralheira, Pele de Asno, Pé de Zimbro, Menina enterrada viva, Bicho de 
palha e Almofadinha de Ouro. Além dos contos populares, os criadores e realizadores da microssérie ainda utilizam 
outras referências características dos contos populares e das narrativas maravilhosas. Disponível em: 
<http://hojeediademaria.globo.com/Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203540,00.html>. Acesso em: 26 set. 2006, às 
19h10min.   

27 Nascido em São Bernardo, estado de São Paulo, o dramaturgo Luís Alberto de Abreu dedicou-se 25 anos ao teatro, 
tendo escrito cerca de 50 peças. Entre seus trabalhos estão: Bella Ciao, que recebeu o prêmio Molière, em 1982; O 
livro de Jó, Maria Peregrina e A Guerra Santa; Burundanga, O anel de Magalão, Sacra folia, O parturião, Till, 
Iepe, Auto da paixão e da alegria, Eh, turtuvia! e Borandá, que lhe concedeu o Prêmio Shell de melhor autor de 
teatro em 2004. Com a diretora Eliana Caffé escreveu o roteiro dos filmes Kenoma (1998, Eliana Caffé) e Os 
narradores de Javé (2003, Eliana Caffé).   

28 A emissora veiculou a segunda jornada da microssérie no período de 11 a 15 de outubro de 2006, no mesmo 
horário e com três capítulos a menos, cuja idéia original foi desenvolvida por Carvalho. O roteiro foi escrito diretor, 
juntamente com Abreu.  

29 O Prêmio MídiaQ é uma iniciativa do Midiativa - Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes, 
atividade sem fins lucrativos que procura contribuir para a melhoria na qualidade da programação televisiva e demais 
mídias eletrônicas. O Midiativa atua em parceria com a Fundação AVINA, instituição que procura fortalecer a 
política do desenvolvimento sustentável na América Latina.  

http://hojeediademaria.globo.com/Hojeediademaria/0,23178,4118-p-203540,00.html>
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infanto-juvenil. A produção ainda foi indicada a duas categorias no Emmy International, 

realizado em novembro de 2005: Melhor Produção para a TV e Melhor Atriz, com a protagonista 

da microssérie, Carolina Oliveira. 

O sucesso de Hoje é dia de Maria não se deu unicamente junto à crítica especializada. Seu 

público, na faixa etária dos 18 aos 28 anos, também reconhece a microssérie como uma boa 

produção em teledramaturgia, como é possível perceber através de críticas em sites e páginas 

pessoais. Esse sucesso pode ser justificado pelas estratégias narrativas solicitadas pela obra, que 

abusa das referências a contos populares, já conhecidos pela comunidade; assim como pelo apuro 

técnico que faz uso de animações, como o stop motion – modalidade que fotografa os modelos 

quadro a quadro, simulando o movimento em montagem sobre película cinematográfica – e o 

pixilation – outra animação quadro-a-quadro que retrata pessoas reais como bonecos. Ainda há o 

resgate da cultura popular por meio dos grupos da Folia de Reis Reisado Flor do Oriente, de 

Duque de Caxias; Grupo Umbigada Paulista, de São Paulo; dos índios xavantes da Aldeia 

Pimentel Barbosa, Mato Grosso; e a participação de Mestre Salustiano e seu filho, da Banda 

Santa Cecília e Cirandeiros de Parati, bem como do grupo de teatro de bonecos Giramundo, de 

Minas Gerais. Entre outras coisas, estas características fazem da microssérie uma realização 

diferenciada. Um bom exemplo do reconhecimento por parte do público é a crítica publicada no 

site A arca – A arte de ser do contra30:  

“Hoje é Dia de Maria (...) foi uma minissérie que saiu fora dos padrões novelescos de 
outras minis da Globo, e inovou em vários sentidos. (...) Um baile feito com a técnica 
pixilation? Teve isso em ‘Dia de Maria’. Cenários bem diferentes do convencional? 
Confere. Marionetes de madeira? Sim sim. Atores brasileiros cantando músicas antigas? 
Também. Quem não conseguiu enfrentar a chata da Maria do Carmo e o deprimente 
Big Brother durante duas semanas seguidas para conseguir ver afinal que ‘Maria’ e que 

                                                

 

30 O site A arca – A arte de ser do contra está disponível no endereço eletrônico <http://a-arca.uol.com.br/v2/>. 
Acesso em: 23 ago. 2006.  

http://a-arca
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‘Dia’ eram esses, acabou perdendo uma das melhores microsséries feita pela TV Globo 
até agora”. 31  

O sucesso foi tão grande que no Orkut32, site de relacionamentos criado pelo Google, 

empresa criadora do maior sítio de buscas da Internet, existem 17 comunidades dedicadas ao 

programa, reunindo cerca de 8 mil membros. A maior delas, que leva o mesmo nome da 

microssérie, foi criada em 27 de dezembro de 2004 como a comunidade oficial do programa, com 

o total de 5 mil e 503 membros. Comunidades também foram criadas para os atores de Hoje é dia 

de Maria. A atriz Carolina Oliveira, que estreou na televisão no papel de Maria criança, tem seis 

comunidades, reunindo cerca de mil fãs, sendo a maior delas, “Fãs de Carolina Oliveira”, com o 

total de 470 membros.   

4.2 POR UMA PERSPECTIVA DE ANÁLISE EM TELEDRAMATURGIA   

Quando se fala a respeito de uma metodologia de análise das obras audiovisuais, tem-se 

aberto um leque de olhares possíveis. Analistas, que em um primeiro instante também são 

apreciadores, podem optar por se dedicar às criticas com relação ao enredo e argumento, à 

direção e atuação, ou simplesmente à importância da mensagem transmitida pela obra em 

questão. Entretanto, um olhar direcionado à estrutura interna de organização da obra, a partir dos 

elementos da linguagem audiovisual, pode ser sistematizado. De acordo com Gomes (2003), a 

partir de contribuições trazidas pel’A Poética de Aristóteles e da perspectiva de obra enquanto 

                                                

 

31 Depoimento capturado do artigo E foi dia de Maria, publicado pela Srta. Ni em 31 de janeiro de 2005. Disponível 
em: <http://a-arca.uol.com.br/v2/artigosdt.asp?sec=1&ssec=8&cdn=5774>. Acesso em: 23 ago. 2006.  

32 O Orkut se dedica a reunir contatos e promover novos conhecidos, bem como de realizar discussão e agregar 
interessados em comunidades temáticas que refletem opiniões e gostos dos seus membros. O site está disponível em 
<www.orkut.com>. Acesso em: 23 ago. 2006. 

http://a-arca.uol.com.br/v2/artigosdt.asp?sec=1&ssec=8&cdn=5774>
http://www.orkut.com>
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“composição de dispositivos e estratégias voltadas a exercer efeitos sobre a apreciação” 

(GOMES, 2003), um novo olhar é elaborado: o que se busca observar são as relações entre as 

estratégias de composição da obra e os efeitos produzidos por elas:   

No seio de tais descobertas, ganha força um programa de estudos que se 
ocuparia, então, com os efeitos da composição e da relação entre tais efeitos 
realizados e as estratégias presentes em tal composição. É a esse programa de 
estudos que chamamos aqui propriamente de Poética. (GOMES, 2003)  

As contribuições de Aristóteles para esta sistematização deste programa de estudos 

englobam a idéia da obra pensada de acordo com sua destinação, existindo, portanto, uma 

preocupação com o cumprimento de suas finalidades. Destinação, ou ainda dynamo, é a 

realização da natureza própria da obra, sendo ela o efeito. Os efeitos atuam no campo do 

psicológico e sempre são provocados sobre seus apreciadores, mantendo relação direta com seu 

“gênero de representação”, o qual pensa a destinação de acordo com os efeitos que pretende 

provocar. Em outras palavras, esta perspectiva prevê que a um modo particular de contar histórias 

corresponde um efeito que lhe é próprio e conveniente e, conseqüentemente, aponta que o papel 

do realizador é antever e organizar estratégias que componham adequadamente tais efeitos na 

apreciação: é na produção que estes são elaborados e é junto à apreciação que eles são 

realizados. 

Gomes (2003), por meio dos questionamentos a respeito da existência (ou não) de um 

programa de estudos que se dedicasse à análise de obras cinematográficas, apresenta não uma 

teoria de interpretação, mas uma orientação ao olhar do analista, que deve ater-se “ao filme que 

se aprecia, deixando em plano secundário o filme imaginado ou desejado pelo realizador ou o 

filme que deveria corresponder aos seus projetos” (GOMES, 2003). Ainda é possível pensar na 

existência de dois lados na análise ficcional, apontando a união de um método de compreensão 
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necessário e a própria percepção sensível do observador. Nesta situação, não existe um ponto que 

seja mais importante que o outro: são imprescindíveis – um método de controle da compreensão 

subjetiva, norteado por idéias, noções e princípios consistentes é complementar à sensibilidade 

própria de quem assiste. O espectador-apreciador se mostrará preocupado em compreender a 

singularidade do objeto quando tiver consciência dos aspectos em questão.   

 Uma vez apresentados estes conceitos, a Poética – que agora tomaremos como Poética da 

Teledramaturgia – se fundamenta em dois pressupostos: seu primeiro pressuposto é estabelecido 

a partir da percepção das estratégias solicitadas pelo autor, que, uma vez isoladas, devem estar 

relacionadas com os efeitos provocados. A obra seria vista como um conjunto de dispositivos e 

seus efeitos subjacentes, possibilitando entender por que e como se leva um espectador a reagir 

de tal maneira. O segundo pressuposto da nova poética consiste na apreciação. Um filme – ou 

qualquer outro tipo de ficção audiovisual: telenovelas, unitários, seriados, minisséries e 

microsséries – só existe no momento em que é exibido e apreciado, enquanto experiência. 

Alcança-se, então, a estrutura da composição e sua variedade de sensações, sentimentos e 

sentidos, tomando-se consciência dos efeitos provocados.  

No que diz respeito à composição da obra, são apontadas três dimensões: efeitos, 

estratégias e recursos. Intimamente relacionados, tem-se que os recursos são os materiais 

dispostos na produção com intenção de produzir efeitos; estratégias são os meios estruturados; e 

os efeitos são os resultados dos meios e estratégias enquanto obra. Os recursos podem ser 

reunidos em quatro parâmetros. O cênico relaciona-se à atuação, direção, figurino e cenário. O 

visual cuida dos aspectos plásticos, da fotografia, angulação, movimentos e usos da câmera, 

escalas e planos, brilho e nitidez da imagem, até os efeitos visuais. Já o sonoro remete-se à 

música, trilha e sonoplastia. Por fim, o narrativo cuida do enredo, argumento e peripécias da 
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história, ou seja, seu desenlace, observando sua estrutura interna de construção de expectativa, 

desenlaces – correlacionados com os demais parâmetros que colaboram para a intenção da obra. 

Tomando a organização dos recursos estrategicamente, são possíveis, de acordo com 

Gomes (2003), três maneiras destinadas à composição da obra, a partir dos efeitos provocados na 

apreciação: “o primeiro tipo de composição programa a experiência sensorial na apreciação. O 

segundo tipo faz o mesmo com a experiência conceitual, enquanto o terceiro tem em vista 

especificamente a experiência emocional gerada pelo filme” (GOMES, 2003). Em outras 

palavras, têm-se efeitos de sensação ou estéticos – que provocam efeitos sensoriais e de 

propriedade estética; de sentido ou comunicacionais – que transmitem uma mensagem ou idéia; e 

de sentimento ou poéticos – que querem produzir emoções.  

Em conclusão, uma obra, quando criada, está destinada a uma apreciação. A sua ativação 

– ou seja, a leitura desta obra por parte do seu público – garante a sua existência, no momento em 

que o programa de efeitos possíveis construídos por meio das estratégias narrativas se realiza 

junto à apreciação. Assim, uma obra é construída por determinadas estratégias cuja intenção é 

produzir um determinado tipo de efeito no seu espectador, no momento em que este o “lê”. O 

esforço a seguir atém-se à tentativa de examinar os recursos e as estratégias presentes na 

construção de efeitos na microssérie Hoje é dia de Maria.  

4.3.1 Alguns recursos a favor de uma linguagem maravilhosa  

Como já foi dito anteriormente, a organização interna dos recursos – sejam eles cênicos, 

visuais, sonoros ou narrativos – colabora para a elaboração de um programa de efeitos possíveis. 

Voltando o olhar para o objeto de análise do presente estudo, a microssérie Hoje é dia de Maria, 
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é objetivo localizar quais destes recursos foram mais solicitados, na intenção de compor um 

mundo maravilhoso aos seus apreciadores.  

De acordo com as conclusões apresentadas por Coelho (1987), a história de Hoje é dia de 

Maria é uma narrativa maravilhosa, por apresentar em seu enredo a ação de objetos e 

personagens mágicos e busca da realização do protagonista ou do herói, segundo Propp (1984): 

Maria. A encenação de uma narrativa maravilhosa em meio audiovisual, mas especificamente a 

televisão, sugere, antes de mais nada, a recriação deste mundo maravilhoso, pois, como afirma 

Todorov (1970), o maravilhoso enquanto gênero utiliza-se de um mundo outro para apresentar 

sua narrativa. Conseqüentemente, se reconhece que este mundo onde as personagens estão é 

diferentes do nosso e constituído por regras próprias e por elementos característicos que reforçam 

esta propriedade. Em Hoje é dia de Maria estas características são fortemente representadas pelos 

recursos cênicos, no que diz respeito aos cenários, ao figurino e aos personagens; e pelos recursos 

visuais, no que concerne à fotografia, à iluminação, aos efeitos visuais e ao uso da câmera.  

Evidentemente que os demais recursos – sonoros e narrativos – colaboram para a 

composição do universo de Maria. Os recursos sonoros, por meio da trilha sonora 

cuidadosamente pensada para manter vínculos com a narração, ou seja, as canções e composições 

colaboraram com o ato de contar esta história de maneira peculiar, pois mantém relação com o 

acontecimento que se está narrando e com a composição do clima de determinadas cenas, 

também através da sonoplastia e de músicas incidentais. Já os recursos narrativos, estes utilizados 

de modo cuidadoso, tratam da composição da história e do seu argumento, a partir das referências 

aos contos populares reunidos por Câmara Cascudo que colaboram na elaboração do enredo. Isso 

quer dizer que no primeiro capítulo da minissérie tem-se consciência da história de Maria e sua 

família, de algumas referências aos contos populares A Gata Borralheira, Pele de Asno, Pé de 

Zimbro, Menina enterrada viva, Bicho de palha e Almofadinha de ouro e ao gênero maravilhoso 
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(por exemplo: as investidas do Pai sobre a filha, além da viagem desta em busca de outro lar, 

como em Pele de Asno e Pé de Zimbro; a morte de Maria provocada pela Madrasta, do mesmo 

modo que em Menina Enterrada Viva). Ainda ocorre a apresentação dos personagens Maria e seu 

Pai, a Madrasta e Joaninha, figuras solicitadas de modo recorrente em contos maravilhosos, como 

aponta Propp (1984).   

O que mais chama a atenção com relação à microssérie, além da sua narrativa recheada de 

referências a contos populares e maravilhosos, é a recriação do universo maravilhoso em Hoje é 

dia de Maria a partir do uso do trabalho artístico e artesanal, feito à mão. Materiais recicláveis – 

como papel, plástico e metal – e o que será chamado de rústico – palha, lona, tecido, fitas 

coloridas, objetos de barro e madeira, entre outros – são utilizados nas oficinas dedicadas à 

produção de arte e nos ateliês, montados no próprio local de gravação. Foram eles os 

responsáveis pela idealização e criação de figurinos e objetos utilizados na trama, bem como dos 

cenários, todos pintados à mão.  

Enquanto diretor da microssérie, Carvalho solicitou referências a uma linguagem mais 

popular e prosaica, no sentido da caracterização. Isso justifica o uso destes materiais, pois 

remetem a este mundo sertanejo e do interior, composto também pelas cantigas populares e pelos 

personagens retratados: o Mascate, os Cangaceiros, os Retirantes e o Maltrapilho, entre outros. 

Essa recorrência ao universo mais prosaico, bebendo da fonte dos teatros mambembes, que 

abusam da música, maquiagem, roupas características e da performance, passa pelos figurinos e 

pelos recursos cênicos e visuais, principais responsáveis por compor o programa de efeitos 

plásticos, estéticos e sensoriais, predominante em Hoje é dia de Maria33.  

                                                

 

33 Personagens importantes para a composição desse mundo maravilhoso são o diretor de fotografia, José Tadeu; a 
diretora de arte, Lia Renha; o artista plástico Raimundo Rodrigues; e o pintor Clécio Regis.   
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A história de Hoje é dia de Maria   

A trama conta a história da menina Maria, que mora no sertão, em meio a uma paisagem 

árida que reflete o estado de sua vida: o vício do Pai pela bebida e os maus-tratos para com ela, e 

a ausência dos irmãos e da Mãe, que falecera em razão do forte calor. O sítiozinho onde a menina 

e o Pai moram já não reflete os bons tempos de antes: está desprezado e mal cuidado: não 

existem mais plantações, não existe mais o verde. Mas ainda assim a viúva ao lado desperta o 

interesse pelas terras vizinhas... Na intenção de ter a posse das terras do Pai e dos benefícios que 

isso poderia trazer, a Madrasta, que também tem uma filha, Joaninha, se apresenta muito meiga à 

Maria, a consolando depois que o Pai a maltrata. A fuga das investidas do Pai é auxiliada por um 

Pássaro, que parece acompanhá-la desde sempre: O Pássaro Incomum. A Madrasta diz-se muito 

preocupada com a situação, pois percebe a falta de uma mãe para Maria, de uma esposa para o 

                                                                                                                                                             

 

Nascido em Minas Gerais, José Tadeu trabalhou com a fotografia em cinema, tendo em seu currículo filmes como 
Noites do sertão (1984, Carlos Alberto Prates), Nunca fomos tão felizes (1984, Murilo Salles) e Faca de dois gumes 
(1989, Murilo Salles), todos premiados no Festival de Cinema de Gramado. Mantém parceria com Júlio Brenasse, 
como em Dias de Nietzsche em Turim (2001, Júlio Brenasse) e suas últimas realizações foram Copacabana (2001, 
Carla Camurati), Minha vida em suas mãos (2001, José Antonio Garcia), Avassaladoras (2002, Mara Mourão), Uma 
onda no ar (2002, Helvécio Ratton), Espelho d’água - uma viagem pelo rio São Francisco (2003, Marcus Vinícius 
César), Concerto Campestre (2003, Henrique Freitas Limas) e Sexo, amor e traição (2003, Jorge Fernando).  

Lia Renha é cenógrafa com experiência tanto em televisão quanto em cinema, já tendo trabalhado com Luís Carlos 
Ripper e Marcos Flaskman em Feitiço do Rio (1984, Sanley Donen). No cinema atuou em Atrapalhando a Suate 
(1983, Vítor Lustosa e Dedé Santana), Dedé Mamata (1987, Rodolfo Brandão), Um trem para as estrelas (1987, 
Cacá Diegues), Dias melhores virão (1989, Cacá Diegues), Tieta do Agreste (1995, Cacá Diegues) e Copacabana 
(2001, Carla Camurati). Em televisão trabalhou em O auto da Compadecida (2000, Guel Arraes) e Caramuru - A 
invenção do Brasil (2001, Guel Arraes).   

Raimundo Rodrigues, nascido no Nordeste, é um dos criadores do grupo Imaginário Periférico, que realiza 
exposições e trabalhos em comunidades carentes do Rio de Janeiro.   

Clécio Regis é especializado em cenografia e decorações de ambientes, tenho empresa que já atuou, além de Hoje é 
dia de Maria, com as telenovelas As filhas da Mãe (2001, Sílvio de Abreu com direção de Jorge Fernando), O rei do 
gado (1996, Benedito Ruy Barbosa com direção de Luiz Fernando Carvalho), Como uma onda (2004, Walter Negrão 
com direção de Denis Carvalho), Alma Gêmea (2005, Walcyr Carrasco com direção de Jorge Fernando) e Bang Bang 
(2005, Mário Prata com direção de Ricardo Waddington). Além disso, trabalhou também no programa infantil O 
sítio do Pica Pau Amarelo (2001).   
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Pai e de uma ajuda no sítio. Incitada pela bondade da Madrasta e pelo desejo de mudança em sua 

vida, Maria a aproxima do Pai, fato que culmina na união dos dois.  

Para que o sítio voltasse a ser o que era, a Madrasta sugere ao Pai que vá até a cidade em 

busca de empréstimo no banco. Este parte, deixando a casa e a filha sob os cuidados da Madrasta 

que revela sua verdadeira índole: interesseira, acomodada e mandona, ao contrário do que havia 

dito à Maria, e exige dela que faça todos os serviços da casa, exaurindo cada vez mais as forças 

da menina. Apesar de todos os seus sofrimentos – a bebedeira do Pai e as maldades da Madrasta 

– Maria não perde sua doçura e sua fé: cultiva o amor pelo Pai e acende uma vela ao pé de Nossa 

Senhora, num ato simbólico, entregando sua Alma à Santa. No terreiro, a menina cuida de uma 

rosa amarela, que também simboliza sua vida. Assim, estes elementos – a rosa e a Vela, 

juntamente com a Chave que Maria carrega no peito – são os símbolos da sua vida e das 

mudanças que a aguardam.  

Depois de tantos serviços, a Madrasta ainda faz mais um pedido a menina: exige que 

espante os pássaros da jabuticabeira, pois Joaninha não gosta de frutas bicadas. Cansada de tanto 

trabalhar, Maria não consegue cumprir mais esta ordem da Madrasta, adormecendo. A Madrasta, 

com raiva, persegue a menina para castigá-la. Ela foge e em vingança, a Madrasta vai até o 

quarto de Maria e sopra a Velinha, apagando sua vida: a menina jaz sobre o capinzal. Nisso, o Pai 

retorna e se desespera ao não encontrar sua filha. A Madrasta lhe informa que Maria fugiu em 

direção ao mar. Entretanto, a natureza se ocupa por revelar a verdade: uma borboleta conduz o 

Pai até o capinzal, que traz Maria de volta à vida. Apesar da felicidade, Maria, após presenciar 

briga entre a Madrasta e o Pai, resolve realmente partir em direção ao mar, pois achava que está 

vida sofrida não iria mudar. Madrasta, Pai e Joaninha olham Maria ao longe, na curva da estrada. 

O Pai sai em busca da sua filha, desesperado.  
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Depois que parte em busca das Terras das Beirada do Mar, Maria entra na Terra do Sol a 

Pino, onde a noite nunca chega e o sol arde sempre. A menina, através dos seus feitos, salva o 

Defunto de ser massacrado pelos Executivos e devolve a noite roubada pelos Índios. Oferece 

água aos Retirantes e traz confiança ao Homem de Olhos Tristes. A menina ainda conhece a 

história de outras pessoas que também buscam uma vida melhor: o Maltrapilho e os Meninos 

Carvoeiros, caminhando, sem saber, ao encontro do demônio Asmodeu. Ele será responsável por 

muito sofrimento que lhe chegará na vida, mas não lhe tirará a coragem e a doçura: enfrenta 

todos os desafios que surgem e ainda tem a promessa do amor... 

Uma das personagens que conhece é Zé Cangaia. Muito bobo e morto de fome, Zé 

concorda em vender sua própria sombra a Asmodeu, num primeiro encontro dele com Maria. A 

menina procura intervir na “negociação”, mas não consegue: Zé Cangaia acaba trocando sua 

sombra por um sanduíche. Arrependido do negócio, Zé conversa com Maria, que decide ir à 

busca da sua sombra. Em outro lugar, o Pai é tentado a vender sua sombra a Asmodeu, por um 

“brinde de amigos”, pois o demônio sabe que a menina sofreria com o padecimento do Pai. 

Chegando à encruzilhada, ela invoca o demo, que aparece e lhe propõe três perguntas e uma 

peleja: se ela vencesse, devolveria a sombra roubada... mas se ela perdesse, Asmodeu levaria a 

sua sombra. Maria aceita e responde corretamente as três perguntas, propondo um desafio a 

Asmodeu, que perde: a sombra retorna a Zé Cangaia. Ambos partem dali, mas o caminho de 

Maria é continuar e o de Zé, ficar. Os dois se separam, mas prometem amizade eterna. De longe, 

Asmodeu observa a menina, que continua sua jornada cantando. No seu íntimo, ele elabora 

maldades e promete não deixar Maria em paz. 

Asmodeu ainda persegue a menina, que foge rapidamente e perde sua chavinha. Ao 

mesmo tempo em que estes acontecimentos se sucedem o Pai segue à procura de Maria em meio 

ao sertão, se deparando com os Cangaceiros. Ele é seguido pela Madrasta e Joaninha, que tem o 



65  

desejo de encontrar o tesouro de Maria. Asmodeu sempre está entre eles, aprontando das suas: 

insiste em ter a sombra do Pai e engana a Madrasta para saber o paradeiro da Chave perdida de 

Maria, a tomando para si. A grande maldade de Asmodeu, entretanto, não tarda: ele rouba a 

infância da menina, que passa a ser adulta em um passe de mágica. Desconsolada e assustada, 

Maria chora na beirada do riacho. Novamente é consolada pela Nossa Senhora, que diz: “o que 

há de ser na vida tem muita força”. A menina, agora mulher, segue viagem, sempre na companhia 

do Pássaro. 

Maria encontra uma fazenda em seu caminho, onde ela procura pouso e trabalho. É 

justamente lá que ela se reencontra com a Madrasta e Joaninha, também já crescida, voltando a 

viver explorada pelas duas. A fazenda é da família de um Príncipe, que um dia saiu pelo sertão e 

se perdeu, deixando todos na casa tristes e com um tempo que nunca anoitece: a alegria e a noite 

só retornariam com a volta do rapaz. A estas alturas, a ligação de Maria com o Pássaro é mais 

forte, pois ela vê nele um companheiro. Ao seguir seu chamado, Maria brinca e se diverte em sua 

companhia, no riacho. De repente, ela percebe a presença de um rapaz. Encantada com sua 

figura, Maria o segue e percebe que está indo em direção à fazenda. Gritos de alegria envolvem 

os moradores, pois o Príncipe que achavam estar morto está de volta. A felicidade envolve a 

todos, mas, só em seu quarto, o príncipe revela não ter face. 

No dia seguinte, a notícia de uma festa se espalha e a Madrasta logo procura arrumar 

Joaninha. Maria nada sabe, e quando demonstra interesse em participar, é ridicularizada pela 

Madrasta. Triste, Maria sai da casa e encontra o Mascate, que lhe dá vestido e sapatos para ir à 

festa, com a condição de voltar antes da meia-noite. Maria então vai ao baile, despertando 

curiosidade e a atenção do príncipe, que dança com ela até o momento em que ela foge, quando 

soam as doze badaladas, deixando um sapatinho pelo caminho. 
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O príncipe ordena a busca pela dona do sapato. O capataz vai a todas as casas da vila, 

encontrando a Madrasta, Joaninha e Maria. Joaninha tenta experimentar o sapato, mas este não 

serve. Maria calça o sapatinho que se ajusta perfeitamente, despertando ódio na Madrasta. Para 

então casar-se com o Príncipe, ela é submetida a provas da cama, da mesa e do banho. Mas, no 

momento em que a união iria se concretizar, ela foge em busca do Pássaro, que foi ferido ao 

tentar impedir o casamento: ao desistir de tudo, entrega o vestido à Madrasta, que o veste em 

Joaninha. Maria encontra o Pássaro com uma seta no peito e a retira: neste instante ele se torna 

homem, Amado, e completa a mulher, Maria.   

Maria passa a esperar a noite para encontrar Amado, pois é o momento em que ele se 

torna homem e seu amor é possível. De dia, a garota segue viagem e encontra os irmãos 

saltimbancos Rosa e Quirino. Logo Quirino se afeiçoa a Maria, despertando preocupação em 

Rosa, pois sabe que seu amor não será correspondido. Ao descobrir a presença de Amado, 

Quirino deixa a personalidade elástica e divertida do Arlequim para ser tornar o triste e 

introspectivo Pierrô, cada vez mais tomado de amor e ciúme. Instigado por Asmodeu, Quirino 

aprisiona Amado: sem seu amor, Maria se entristece. Mas a vida guarda muitas surpresas: a 

garota reencontra seu Pai, já velho, que continuava a perambular pelo sertão a sua procura. O Pai 

então passa a acompanhar a trupe de saltimbancos como o palhaço Bendengó, mas a alegria de 

Maria não está completa. Rosa desconfia do comportamento de Quirino e o segue, descobrindo o 

paradeiro de Amado. Ele pede que a ajude a se libertar. Rosa hesita, mas acaba por ajudar 

Amado, em nome do amor que sente por Maria.   

No acampamento, todos se preparam para mais uma apresentação. Quirino, em um canto, 

declara seu amor à Maria, que diz somente ter olhos de irmã para ele. Contrariado, ele parte. À 

noite, está decidido a tirar a vida de Amado pelas provocações feitas por Asmodeu. Rosa, que 

havia ido ajudar Amado, o impede e logo depois aponta o caminho para Maria, que então 
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aparece. Contrariado pela situação, Asmodeu apronta mais uma de suas maldades: faz nevar no 

sertão, impedindo que Maria chegue até seu amor. O frio congela Amado, que volta a ser 

Pássaro, e deixa Asmodeu sentido o sabor de vitória.  

Os saltimbancos partem, tentando fazer novos shows em outros lugares e Maria continua 

a sentir falta de Amado. Quirino tem medo de contar a verdade. O frio é intenso e o tempo, 

implacável. Mais uma tristeza chega até Maria, que perde o Pai. Ele já havia sentido seu fim se 

aproximar, até que é levado para a outra vida pela Mãe, quem ele tanto esperava.  

Convencido por Rosa, Quirino conta a verdade para Maria e pede perdão. Maria toma seu 

tempo e o perdoa, mas deixa o grupo para ir buscar seu Amado. Pelo caminho ela encontra 

Asmodeu em uma de suas formas e recupera sua Chave. No reencontro com Amado, Maria faz 

de tudo para descongelar seu amor e percebe que a Chave que traz cabe justamente na fechadura 

do peito do Pássaro. Ela o abre e aquece seu coração, o trazendo de volta à vida: o casal 

novamente se une, para a insatisfação de Asmodeu: ele devolve a meninice de Maria, na intenção 

de separar os dois.  

Maria desperta sem sua chave e desorientada, volta a procurar o caminho correto que deve 

seguir, mas não há ninguém para orientá-la. Ela retorna cheia de perguntas, principalmente sobre 

o amor. No seu caminho encontra o Mascate, que lhe dá um espelho, pedindo que só o descubra 

quando o coração mandar. A figura de Asmodeu aparece, no desejo de novamente tomar a Chave 

perdida de Maria. Os dois correm ao local onde o objeto havia caído, mas Maria consegue 

apanhá-lo primeiro. Corajosa, a menina joga pedras na sombra de Asmodeu e sai correndo dali. 

Este se irrita, mas percebe que o Pássaro não está por perto e se mostra satisfeito. 

No caminho que faz Maria encontra todos os amigos que conheceu: Zé Cangaia, os 

Meninos Carvoeiros, os Retirantes, os Índios, o Maltrapilho, o Homem de Olhar Triste. Mesmo 

não tendo encontrado o mar, Maria decide voltar para casa, pois todos os caminhos apontam 
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nessa direção... mas sente falta do Pássaro. Ao chegar ao sítio, qual surpresa não tem quando 

encontra a Madrasta cantando ao lado do seu marido, seu Odorico. Sem entender, a menina parte 

para casa e encontra toda a sua família reunida. Ao contar sua história, a menina não leva crédito 

e volta a seguir sua vida. Entretanto, existe uma diferença: a presença de Ciganinho, menino que 

Maria não consegue parar de olhar, sendo correspondida. Lembrando das palavras do Mascate, 

Maria descobre o espelho e vê o reflexo de Asmodeu, espreitando sua família. O demo estava 

enraivecido, pois descobriu que havia mandado Maria no passado a tempo de encontrar toda a 

sua família reunida. Ele ameaça novamente a lhe tirar tudo de bom, mas a menina defende sua 

família e vence o demônio com o espelho. Agora livre para viver sua vida, Maria segue 

acompanhada de Ciganinho, menino que Asmodeu havia condenado a ser Pássaro: ele é o amor 

que estava reservado à Maria. Os dois brincam até encontrar o mar... com a promessa de união 

eterna.   

Os recursos cênicos e visuais: cenário e fotografia, personagens e figurinos, efeitos e câmera  

O universo da microssérie, representado pelos cenários, foi construído no domo, estrutura 

de metal em forma hemisférica, utilizada como cobertura do palco principal do Rock in Rio, 

festival de música realizado na Cidade do Rock (Jacarepaguá, RJ). A estrutura, com 1.700 metros 

quadrados, foi transportada para os estúdios do Projac – Central Globo de Produção34 

                                                

 

34 A Central Globo de Produção foi inaugurada em 1995, substituindo o antigos estúdios da emissora. Localizado em 
Jacarepaguá, o Projac é considerado o maior centro de produção televisiva da América Latina, oferecendo uma 
estrutura de mais de 1 milhão e trezentos mil metros quadrados de área construída. Informação disponível em: 
<http://72.14.209.104/search?q=cache:uWke8cZ2OvMJ:www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/globo.htm+proja
c+%2B+globo&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=2>. Acesso em 26 jun. 2006.  

http://72.14.209.104/search?q=cache:uWke8cZ2OvMJ:www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/globo.htm+proja
c+%2B+globo&hl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=2>
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(Jacarepaguá, RJ). Nesta estrutura dividiam espaço atores, diretores e produção, pois todos os 

objetos utilizados pela história foram feitos a mão em oficinas e ateliês35.  

Os cenários de Hoje é dia de Maria, que prevê a mudança de cinco ambientes – Milharal, 

Terra do Sol a Pino, Fornalha, Vilarejo, Lavoura e Bosque – foram construídos em um ciclorama, 

painel gigantesco que cercou todo o domo. Este painel, pintado à mão pelo pintor Clécio Régis e 

sua equipe, era revisitado de acordo com a caracterização de uma nova mudança de ambiente, 

bem como do clima desejado. A disposição de um espaço em 360 graus proporcionou a criação 

de um estúdio sem cantos, o que ampliou o uso das cores, da iluminação e da fotografia – 

recursos que trabalham em harmonia – sendo possível ainda a utilização de tomadas em 

seqüência, liberdade de criação para os cenários e composição dos mesmos. Assim, a terra era 

verdadeiramente terra; a manipulação da chuva e do fogo trazia veracidade e as árvores também 

eram reais: percebe-se isso na seqüência do Bosque, quando Maria liberta a noite; no 

acampamento dos saltimbancos e nas invocações de Asmodeu, quando o fogo é manipulado, e na 

chuva, que agracia os Retirantes.  

A intenção inicial para a recriação dos ambientes em Hoje é dia Maria era por meio da 

filmagem em diversos lugares do país, onde as histórias e contos populares seriam contados. 

Entretanto, as viagens que precisariam ser feitas oneraram a viabilização do projeto, sendo 

solicitada por Carvalho a escolha por uma solução mais teatral. Dessa maneira, os cenários eram 

compostos por duas instâncias: o ciclorama e a cenografia. A cenografia é responsável pela 

apresentação de objetos que compõem o ambiente da cena; já o ciclorama cuidou por conferir a 

idéia de profundidade à cena, recurso solicitado com recorrência: quando é mostrado a imensidão 

do mundo de Maria e os caminhos que irá seguir na busca pelas terras das beirada do mar e na 

                                                

 

35 Além do ateliê de arte, de figurinos e de artesanato, há o ateliê de papel, sob a direção de Jum Nakao, responsável 
pelos figurinos de papel da festa de casamento de Maria e o Príncipe, sendo utilizados em comunhão com as cores e 
iluminação da seqüência.   
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volta para casa, depois que encontra Zé Cangaia pela segunda vez, seguindo caminho de volta 

pela Terra do Sol a Pino, onde a noite nunca chega. Hoje é dia de Maria se trata de um grande 

teatro filmado. Segundo o próprio Luiz Fernando Carvalho: “Mas o que eu estou fazendo é o 

teatro mais antigo da terra! É uma opereta de circo, caipira, brasileiro... No meu modo de sentir é 

apenas uma pequena aproximação do universo da infância (...)” (O teatro mais antigo da terra – A 

Tarde/Revista da TV, 5 dez. 2004). 

Considerando os recursos cênicos, pode-se dizer que os cinco ambientes recebem 

tratamento específico com relação às cores, fotografia, construção e à caracterização. No primeiro 

deles, o Milharal, que compreende sítio, plantio do milho, capinzal e casa da Madrasta, as cores 

são bem definidas e vivas, sendo a iluminação o diferencial. Enquanto que no ambiente externo 

ao sítio perdura uma neblina baixa, como se tratasse do amanhecer do dia ou do período do 

começo da manhã, significando a labuta diária de Maria, o interior é marcado pela relação 

luz/sombra, num jogo de claro e escuro semelhante à luz de velas, justificando a influência das 

obras de Cândido Portinari. 

A composição física do ambiente é outro aspecto marcante. No interior da casa de Maria 

há a predominância de objetos de cenografia, mesmo quando se trata da apresentação de alguns 

espaços externos: a área ao redor da casa é constituída por terra de verdade e árvores retorcidas, 

implantadas na estrutura do domo – algo que se verá ao longo de toda a microssérie; cercas, 

córregos, milharal e demais tipos de plantas e arbustos. Com relação à composição da casa 

Madrasta, apenas apresenta-se a cerca e o portão da frente, sendo apenas pintada no ciclorama o 

que corresponde à sua morada. Não existe um compromisso expresso em reproduzir uma 

realidade exata: em função disso, leva-se a dizer que é intenção de tais características é que os 

espectadores realmente percebam que se trata de um universo outro e participem daquela 

realidade (re) criada, mas mágica. (Figuras 1, 2 e 3) 
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Estabelecendo um ponto divergente surge o segundo ambiente, a Terra do Sol a Pino. 

Nele as cores são mais quentes, pois se abusa da palheta de cores do vermelho e laranja, 

justamente para reproduzir a secura do sertão e o sol que castiga sua terra, animais e plantas. Já se 

percebe um solo mais árido, arbustos esparsos e secos e a reprodução de um sol extremamente 

forte, por meio de um refletor de 20 mil watts, direcionado para baixo. A luz é mais dura, 

produzindo uma sombra mais definida dos personagens. Na Terra do Sol a Pino é onde Maria 

também se encontra com outros personagens, sendo bastante significativos para o desenrolar da 

história os Índios, que entregam à menina o coco onde está aprisionado a noite: eis que surge o 

segundo ambiente, o Bosque. (Figuras 4 e 5)    

Figura 1 - Interior da casa de Maria  
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Figura 2 - Córrego  
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Figura 3 - Entrada: casa da Madrasta 
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No Bosque a luz também é mais dura, mas, ao incidir sobre os objetos da cenografia, 

chega aos personagens de modo mais suave: há sombras sobre as árvores, plantas e flores, e as 

cores tem leve predominância de tons azuis, pois as cenas são noturnas. O ciclorama é solicitado 

em alguns momentos nesta seqüência para conferir profundidade. (Figura 6) O ponto alto 

acontece com a aparição do Pássaro Incomum, ave que acompanha Maria na sua jornada: em um 

clima de êxtase, a ave se banha no córrego causando admiração profunda na garota, que a 

observa. Os closes direcionados ao pássaro em slow motion ressaltam sua beleza metalizada, com 

os respingos d’água espalhados pelos seus movimentos, cujo objetivo é inebriar quem lhe 

observa. Ao final da seqüência, Maria respira fundo, extasiada, e resolve descansar, segundo 

rumo na manhã seguinte, deparando-se com a Fornalha. Este é o quarto ambiente e reflete a 

dureza dos personagens que nela habitam: as Crianças Carvoeiras. As cores são escuras, inclusive 

os figurinos dos meninos e meninas que trabalham para o demônio Asmodeu, que lhe “comprou” 

Figura 5 - Terra do Sol a Pino (Retirantes) 
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Figura 4 - Terra do Sol a Pino (Encruzilhada) 
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a sombra: esta não aparece em momento algum, revelando uma luz baixa. Esse é o primeiro 

momento em Asmodeu que aparece na história, envolto em chamas vermelhas. Aqui não há 

presença de cenografia ou ciclorama, pois a apresentação das fornalhas fumegantes fala por si 

mesma, despertando compaixão por um mundo composto por cinzas, escuridão, labuta e dor. 

(Figura 7)    

O ambiente seguinte, o Vilarejo, é apresentado de modo similar à Terra do Sol a Pino: 

chão batido, cores mais quentes. Entretanto a iluminação não é tão dura e a dureza do sol forte 

não está mais tão presente. O ciclorama e os objetos de cenografia compõem a cena, para dar a 

Figura 8 - Vilarejo (Madrasta e Asmodeu Bonito) 
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Figura 6 - Bosque (Maria Adulta e Amado) 
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Figura 7 - Carvoaria 
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impressão da existência de casas, igreja e coreto – uma pequena cidadezinha – onde aparece o 

personagem Zé Cangaia. Os objetos de cenografia compõem a praça empoeirada do vilarejo, bem 

como as poucas árvores e estandartes de santos, pois ali acontece algum tipo de festejo. As cenas 

subseqüentes mostram outros elementos que podem fazer parte desse ambiente, como a 

encruzilhada onde Maria invoca o demônio para que este devolva a sombra de Zé Cangaia: 

marcada por estradas empoeiradas e vegetação rasteira; e o córrego (sempre o mesmo, mas em 

ambientes diferentes, com funções diferentes), onde Maria, já adulta, encontra pela segunda vez 

com Nossa Senhora. O Vilarejo é uma caracterização das cidadezinhas sertanejas do interior, que 

cedem seu espaço para acontecimentos maravilhosos. (Figura 8) 

O último ambiente, a Lavoura, traz Maria trabalhando em uma fazenda, após perder sua 

infância e sua Chave. Retrata a casa grande, cenográfica, bem como a casa onde a personagem irá 

morar e reencontrar a Madrasta e Joaninha. Outros elementos cenográficos compõem o ambiente: 

portões, carros, outras casas de trabalhadores. Permanece o recurso das plantas e lavoura de 

verdade. (Figura 10) A luz é suave, até o momento em que Maria entra na festa do Príncipe, 

talvez um dos momentos que mais chamem a atenção quanto aos efeitos estéticos: toda a festa é 

filmada por meio da técnica de pixilation; os figurinos são diferentes, feitos de papel; e a imagem 

recebe um filtro sépia, como que configurando um envelhecimento aos personagens de papel e ao 

interior da casa. A partir desse ponto, os cenários de certa maneira se repetem: as seqüências dos 

saltimbancos e da neve no sertão se passam no Bosque. No momento em que Asmodeu ainda não 

congela o sertão, o ambiente permanece o mesmo. Entretanto, com a neve, todo o cenário é 

coberto de branco, mas ainda assim é possível perceber a presença de cores quentes, por meio dos 

figurinos, dos Saltimbancos e do sol. (Figura 9 e 11) Depois que Maria volta a ser criança, faz o 

caminho contrário para voltar para casa, revendo todos os ambientes pelos quais havia passado.   



75    

Outros fatores colaboraram para a re-criação do universo maravilhoso na microssérie: as 

personagens, sua caracterização e figurino. Às personagens ainda pode se relacionar aos grupos e 

convidados que auxiliam na narrativa: o Teatro de Bonecos Giramundo, a Folia de Reis Reisado 

Flor do Oriente, o Grupo de Umbigada Paulista, a Banda Santa Cecília e Cirandeiros de Parati e 

os índios xavantes do Mato Grosso36. Ainda aparecem como convidados Mestre Salustiano e seu 

                                                

 

36 Criado em 1970 pelos artistas plásticos mineiros Álvaro Apocalypse, Terezinha Veloso e Madu, o Giramundo se 
dedica exclusivamente ao teatro com bonecos. O grupo foi responsável pela manipulação de todos os bonecos por 
meio de fios, que apareciam propositalmente, e em especial do Pássaro Incomum, feito de metal, pesando 12 quilos. 

Figura 10 - Lavoura (Maria e Pássaro Incomum) 
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Figura 11 - Bosque congelado 2 
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Figura 9 - Bosque congelado 1 
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filho, que fazem parte da comitiva dos Retirantes, trazendo mais elementos da cultura sertaneja 

por meio das referências musicais: instrumentos como a rabeca e o pandeiro; e danças, como o 

fandango. Estes elementos são importantes, pois trazem elementos de uma realidade diferente, 

com a possibilidade da presença de personagens aqui considerados maravilhosos: os animais de 

madeira, metal e outros materiais foram criados e manejados pelo Giramundo, com destaque para 

o Pássaro Incomum. A Folia de Reis e os Cirandeiros estiveram presentes no casamento da 

Madrasta e do Pai, assim como a Umbigada Paulista esteve na festa da fazenda do Príncipe, todos 

eles trazendo referências culturais: a riqueza de detalhes do casamento caipira e a dança dos 

negros nos terreiros das fazendas. Esse universo de cultura popular e do folclore nacional 

comungam com as obras de Soffredini e Abreu, que solicitam muito do popular na hora de contar 

suas histórias.           

                                                                                                                                                             

 

A Folia de Reis traz uma tradição ibérica que comemora a presença do Menino Jesus entre os homens. Passada de 
pai para filho, essa tradição é comum no interior do país. O Grupo Umbigada Paulista é uma comunidade de origem 
africana em São Paulo. Já os Cirandeiros de Parati estiveram presentes na festa realizada no Vilarejo, a Festa de São 
José, quando Maria encontra Zé Cangaia pela primeira vez.  

Figura 12 - Os Índios 
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O figurino, juntamente com o cenário, tem ligação direta com os aspectos plásticos na 

composição da história. Foram utilizados materiais diferenciados, tais como papel, sucata, 

madeira, metal, entre outros, mantendo uma ligação com os teatros de rua e teatros levados ao 

interior, que também lançavam mão de bonecos e roupas caricatas, coloridas e cheias de adereços 

– que ressaltam a característica de um determinado personagem. Estes ainda foram compostos a 

partir da remodelagem de peças antigas pertencentes ao acervo da Rede Globo. A idéia era 

utilizar da linguagem e dos trejeitos brejeiros, ao trazer significados com suas roupas. Maria é 

caracterizada por vestido florido, traças e laços de fita vermelhos, mesmo quando adulta; já seu 

Pai anda com a expressão cansada, de quem muito trabalha; a Madrasta, como uma mulher 

vaidosa, que deseja muito mais adereços e enfeites, vestidos pomposos e decotados, com cores 

chamativas; e Amado é caracterizado com roupas leves, brancas e maquiagem que lembra olhos 

de pássaro. Assim como ele, os personagens de Rosa e Quirino abusam na maquiagem em seu 

figurino, em razão do seu trabalho: são saltimbancos e vivem de divertir o povo: instrumentos 

musicais, canções, magias, palco e carroça decorados com flores de papel e fitas fazem parte de 

sua caracterização. Tendo em vista este tópico, pode-se falar do Mendigo, dos Cangaceiros e de 

Asmodeu, entre outros personagens que apresentam caracterização mais elaborada. O Mendigo 

traz em suas roupas adereços variados; já os Cangaceiros fazem referência aos samurais com suas 

roupas que lembram armaduras tradicionais da China, em metal reluzente e em tom dourado, 

assim como seus cavalos; e Asmodeu traz como marcas chifres e cabeleira vermelha, mesmo em 

todas as suas outras seis versões - Bonito, Satírico, Mágico, Poeta, Brincante e Velho-, 

elaborados com conceitos diferenciados: toureiro; homem comum do sertão; com cartola e capa; 

de óculos e roupas coloridas; e idoso, respectivamente.    
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Figura 19

 

- Asmodeu Original
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Figura 13 - Maria Figura 15 - Madrasta
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Figura 14 - Pai 
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Figura 16 - Quirino 
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Figura 17 - Amado 

Figura 18 - Rosa e carroça dos saltimbancos
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Os efeitos visuais e os efeitos especiais utilizados na microssérie – o uso do fogo e da 

água e as animações em stop motion e pixilation – também são marcas de um mundo em que tais 

situações são possíveis, pois possui suas próprias regras, diferentes das do mundo conhecido. 

Estas regras são aceitas pelos personagens e pelos espectadores da ficção.             
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Figura 20 - Maria e Mendigo 

 

Figura 21 - Cangaceiros 
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Figura 22 - Asmodeu e os fogos  
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Figura 23 - Asmodeu e o fogo
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Os usos da câmera em Hoje é dia de Maria realiza o jogo de "mostrar e contar". Por vezes 

é ela que aponta para um objeto ou uma personagem, escondido ou esquecido. É o que acontece 

em seqüências como na primeira caracterização do Bosque, onde uma figura humana aparece 

desfocada, ao longe, observando os passos de Maria. Essa figura não apresenta perigo à menina, 

mas é algo que só o telespectador vê. Outro exemplo é o momento em que Maria perde sua 

Chave, pois a câmera mostra onde o objeto se encontra.  

Um uso interessante da câmera é quando esta se localiza acima do Pássaro Incomum, 

ocupando espaço da grua que movimenta o boneco de metal. Ela mostra o olhar do animal, seja 

em pleno vôo, observando ao redor do ambiente ou a própria protagonista. A disposição do 

ambiente de forma circular possibilita a gravação de planos-seqüência e o uso de planos mais 

abertos, mostrando desde o chão até o céu cenográfico. Ainda é possível fazer movimentos de 

câmera, que partem de closes à abertura da imagem, em tomadas que valorizam a caracterização 

dos ambientes.   

O auxílio de outros recursos e elementos  
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Figura 24 - Executivos em stop motion
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Mesmo levando em consideração os recursos cênicos e visuais estudados como 

necessários para a construção do mundo maravilhoso de Maria, vale ressaltar o auxílio prestado 

por outros recursos e elementos, por mais que não tenham tido o mesmo objetivo, mas 

colaboraram para a composição de um universo fabuloso, semelhante ao dos contos populares.  

O primeiro elemento a ser considerado é a narração, realizada pela atriz Laura Cardoso. A 

princípio ela seria uma personagem, a avó de Maria. Entretanto, foi transformada em narradora 

nesta primeira jornada, uma voz familiar que, de maneira aconchegante, nos põe no colo para 

contar histórias há muito conhecidas. A presença da narradora se dá no início e no final de cada 

capítulo, nos lembrando previamente sobre o que havia acontecido e o que estaria reservado para 

o dia seguinte.   

A fala característica dos personagens - ou prosopopéia - abarca a pronúncia das palavras 

com sotaque caipira, além do uso adequado de expressões, respeitando-se seu significado. Isso é 

percebido tanto nos diálogos dos personagens como nas canções, outro recurso que auxiliam na 

composição deste universo. A depender das situações narrativas, uma canção que mantenha 

relação com o fato encenado é cantada pelos próprios atores, quer receberam preparação musical 

e corporal. Entre as referências musicais encontra-se o maestro Heitor Villa-Lobos, cujas 

composições deram base para os arranjos do diretor musical Tim Rescala. Dessa maneira, 

encontram-se canções sendo executadas ao mesmo tempo em que as ações se desenrolam, em 

uma releitura que se utiliza de instrumentos de corda e sopro, além de combinações com 

instrumentos típicos, como o violão, viola caipira e rabeca.   

Outros sons colaboram para a sonoplastia, reproduzindo ruídos recorrentes aos personagens, 

como Asmodeu e o Pássaro Incomum, com sons abafados e agudos, respectivamente; e músicas 

incidentais, para a personagem de Maria e o casal amoroso Maria Adulta e Amado.  
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Os recursos acima descritos, solicitados para a reconstrução do universo maravilhoso em 

Hoje é de Maria, concernem aos aspectos cênicos e visuais - auxiliados por outros elementos - e 

são utilizados de tal maneira  que terminam por produzir um determinado tipo de programa de 

efeitos possíveis na apreciação. A intenção, quanto a esta escolha, foi suscitar no espectador a 

impressão de estar mergulhado em um outro mundo, de uma riqueza plástica pelo uso das cores, 

iluminação, posicionamento e movimentos de câmeras, efeitos especiais e efeitos visuais, 

figurinos e caracterização de personagens, o que, na concepção dos seus realizadores, se 

configurou em escolhas para a criação deste mundo maravilhoso.  

Este é um dos pontos que este trabalho ajudou a esclarecer. Através de um grupo de 

elementos e recursos da linguagem audiovisual, elencados durante a análise da micorssérie - o 

que compreendeu cerca de 470 minutos de material gravado - foi possível levantar hipótese sobre 

a caracterização de um universo ficcional predominantemente maravilhoso, o qual considera 

personagens e acontecimentos fabulosos, perfeitamente aceitáveis por que os vive e os vê, por 

meio da tela da tevê. O estudo ainda possibilitou um esclarecimento sobre o fenômeno da 

transmutação televisiva, o considerando com a criação de uma obra segunda que mantém pontos 

de proximidade e de distanciamento com a sua obra original. No caso de Hoje é dia de Maria, é 

perfeitamente possível perceber a proximidade com o universo maravilhoso e as referências aos 

contos populares, ao mesmo tempo em que seus realizadores solicitam um grupo de recursos de 
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uma linguagem diferente, para construir este universo ficcional e contar a história da menina que 

queria chegar à terra das franjas do mar. 

Enquanto contribuição à formação acadêmica, a experiência deste estudo despertou um 

olhar diferenciado à organização interna das obras de ficção audiovisual - televisiva ou não - as 

considerando obras que são construídas por meio de um fio condutor a um objetivo, que se 

propõem a ser almejado junto à sua apreciação. A incursão nessa nova maneira de olhar as obras 

audiovisuais despertam a atenção como possibilidade de estudo posterior, possibilidade lançada 

por meio da questão dos recursos narrativos - enredo, argumento, peripécias e desenlaces -, de 

maneira complementar à compreensão dos modos de contar histórias através dos recursos 

cênicos, visuais e sonoros.  

Enfim, o estudo também contribui nos modos de analisar histórias, que o olhar sobre estes 

quatro recursos abre um leque de possibilidades para análises e críticas às obras de ficção 

audiovisuais, considerando também sua concepção desde o princípio: como foi gerado, quais 

elementos apresentam melhor resultado para o que se deseja contar, à abertura às referências 

narrativas, de gênero e de linguagem, resultando em um conceito a ser desenvolvido para a obra 

em questão. É o que se consegue apreender após o trabalho com Hoje é dia de Maria: uma 

história gerada a partir de tantas outras, que solicita um conceito mágico dos contos populares e 

uma linguagem prosaica, natural do interior, onde geralmente estas histórias fantásticas e 

maravilhosas são contadas. Além disso, há a criação cuidadosa de aspectos plásticos que são 

responsáveis por recriar este mundo, cheio de infinitas riquezas e mensagens por trás de uma bela 

tela pintada a mão.      
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ANEXOS 



  
ANEXO A - Ficha técnica37  

Elenco  

Letícia Sabatella – Maria adulta 

Rodrigo Santoro – Amado 

Osmar Padro – Pai 

Daniel de Oliveira – Quirino 

Carolina Oliveira – Maria menina 

Emiliano Queiroz – Asmodeu velho 

André Valli – Asmodeu mágico 

Ricardo Blat – Asmodeu sátiro 

Marco Ricca – Cangaceiro 

Charles Fricks – Executivo 

Leando Castilho – Executivo 

Juliana Carneiro da Cunha – Mãe/Nossa Senhora da Conceição 

Gero Camilo – Zé Cangaia 

Stenio Garcia – Asmodeu original 

Rodolfo Vaz – Maltrapilho/Homem de olhar triste/Mendigo/Mascate/Vendedor 

Inês Peixoto – Rosa 

Mário César Camargo – Odorico 

Aramis Trindade – Cangaceiro  

Ilya São Paulo – Cangaceiro  

Antônio Edson – Asmodeu brincante 

Denise Assunção – Mucama 

João Sabiá – Asmodeu bonito 

Nanego Lira – Retirante 

Thaynná Pina – Joaninha criança 

Laura Lobo – Carvoeira 

                                                

 

37 Retirado do livro do roteiro da microssérie, publicado em 2005 pela Editora Globo.  



  
Philipe Louis – Ciganinho 

Luiz Damasceno – Asmodeu poeta 

Suzana Faini – Velha carpideira 

Rafaella de Oliveira – Joaninha adulta 

Tadeu Mello – Vendedor de apitos 

Fernanda Montenegro – Madrasta   

Elenco de apoio  

Grupo de Teatro “Tá na Rua” 

Folia de Reis “Reisado Flor do Oriente”  

* (Duque de Caxias – RJ) 

Índios Xavantes  

* (Aldeia Pimentel Barbosa – MT) 

Cia. Circo Branco  

* (As Pastorinhas) 

Grupo de Umbigada Paulista 

Banda Santa Cecília 

Cirandeiros de Parati 

Adílson Lacerda Neto 

Carlos Machado Filho 

Rodrigo Rubik 

Teatro de Bonecos Giramundo  

Autor  

Carlos Alberto Soffredini 

Adaptação 

Luís Alberto de Abreu  

Luiz Fernando Carvalho 

Direção Geral e de Núcleo 

Luiz Fernando Carvalho 

Direção de Núcleo 

Luiz Fernando Carvalho 

Direção de Arte 

Lia Renha 

Cenografia 

Lia Renha 

João Irênio 



  
Figurino 

Luciana Buarque 

Figurinos de papel 

Jum Nakao 

Silvana Marcondes 

Direção de fotografia 

José Tadeu 

Direção de iluminação 

Paulo Roberto Miranda 

Produção de arte 

Jussara Xavier 

Pintura do painel 

Clécio Regis 

Artista plástico 

Raimundo Rodrigues 

Produção de elenco 

Nelson Fonseca 

Coreografia 

Denise Stutz 

Preparação corporal 

Tiche Vianna 

Ésio Magalhães 

Preparação de atores 

Maria Clara Fernandez  

Preparação vocal 

Agnes Moço 

Produção musical 

Tim Rescala 

Direção musical 

Mariozinho Rocha 

Caracterização 

Vavá Torres 

Sonoplastia 

Iraumir Mendes 

Irla Leite 

Efeitos visuais 

Toni Cid 

Eduardo Halfen 

Carlos Gonçalves 

Alexandre Areal 

Rafael Ambrósio 

Direção de animação 

Cesar Coelho 

Efeitos especiais 

Marcos Soares 

Marco Paula 

Produção de engenharia 

Ilton Caruso       



  
ANEXO B - Guia de episódios da microssérie Hoje é dia de Maria  

Terça-feira, 11/01/2005 

No Sol Levante  

Maria (Carolina Oliveira) é daquelas meninas que dá gosto de ver. Bonita e prendada, sabe 

cozinhar e fazer um cafezinho perfumoso para o Pai (Osmar Prado), dono de uma roça que já deu 

de comer a muita gente. Mas a vida no sertão não é nada fácil, não senhor. Tem o sol bruto que 

acabou com a plantação e colocou na pele branca da mãe de Maria (Juliana Carneiro da Cunha) 

uma doença maligna. Tem a bebedeira do Pai, que não se conformou com a perda da mulher e 

dos filhos, espalhados pelo mundo fugindo da seca. Tem a Madrasta (Fernanda Montenegro) e 

sua filha Joaninha (Thainá Pina), uma menina muito da gorducha que come milho o tempo todo.   

Maria acha que a Madrasta vai trazer de volta a felicidade do Pai e bota fé no casamento dos dois, 

mas a malvada só faz perseguir e maltratar a pobrezinha. Assim, ela arruma sua trouxa e toma o 

rumo da estrada, carregando pendurada no peito uma chavinha que a levará ao tesouro e às 

franjas do mar. Maria tem a proteção do Pássaro, ave que a acompanha em sua jornada.   

Quarta-feira, 12/01/2005 

No País do Sol a Pino  

Nas andanças pela estrada do País do Sol a Pino, terra onde nunca tem noite, a menina vai 

encontrando figuras como o Maltrapilho, o Homem de Olhar Triste (Rodolfo Vaz) e os Meninos 

Carvoeiros. A todos, ela oferece sua solidariedade e em troca recebe o estímulo para que continue 

sua busca pelas franjas do mar. Enquanto isso, lá no sítio, o Pai sofre com a ausência de Maria e 

também resolve sair pela estrada afora em busca da filha. Vendo-se sozinha com Joaninha no 

sítio abandonado e infértil, a Madrasta decide seguir os passos do marido, certa de que ele e 

Maria vão encontrar um tesouro valioso.  

Mas nada de tesouro nas andanças de Mariazinha. Ela esbarra mesmo é em Asmodeu (Stenio 

Garcia), que acabara de trocar a sombra do ingênuo Zé Cangaia (Gero Camilo) por um pedaço de 



  
pão. A menina usa de sua esperteza para recuperar a sombra vendida e com isso arranja o pior 

inimigo que podia imaginar: Asmodeu é o demo, em carne, osso e chifre de bode. O coisa-ruim 

resolve persegui-la e se desdobra em outras seis personalidades, cada uma com uma aparência 

diferente, mas com o fogo do inferno ardendo por dentro.  

Quinta-feira, 13/01/2005 

Em Busca da Sombra  

Nada de tesouro nas andanças de Mariazinha. Ela esbarra mesmo é em Asmodeu (Stenio Garcia), 

que acabara de trocar a sombra do ingênuo Zé Cangaia (Gero Camilo) por um pedaço de pão. A 

menina usa de sua esperteza para recuperar a sombra vendida e com isso arranja o pior inimigo 

que podia imaginar: Asmodeu é o próprio demo, em carne, osso e chifre de bode. O coisa-ruim 

resolve persegui-la e se divide em mais seis personalidades. Cada um com uma aparência 

diferente, mas com o fogo do inferno ardendo por dentro.  

Sexta-feira, 14/01/2005 

Maria Perde a Infância  

A primeira maldade de Asmodeu é roubar a infância de Maria, que se transforma em moça na 

velocidade do tempo que voa. Crescida, sem sua chavinha e ainda longe do mar, Maria (Letícia 

Sabatella) reencontra a Madrasta e Joaninha (Rafaella Oliveira), também moça feita. Elas 

descobrem que um Príncipe (Rodrigo Rubik), que estava há tempos desaparecido, retornou à sua 

fazenda e vai promover um baile para encontrar sua futura mulher.   

Terça-feira, 18/01/2005 

Os Saltimbancos  

Vestida de trapos, Maria se entristece, mas encontra no caminho um Mascate (Rodolfo Vaz) que 

lhe dá um vestido cor do céu e um par de sapatos encarnados. Ele só lhe faz uma ressalva: à 

meia-noite, acaba a dança, acaba o riso.   



  
E as palavras do Mascate se fazem verdade no momento em que Maria baila com o Príncipe. Aos 

ouvir as badaladas, a mocinha misteriosa corre e larga no caminho um dos sapatinhos 

encarnados. É com este sapato que o Príncipe a reencontra e os dois se preparam para o 

casamento. Mas o coraçãozinho de Maria palpita triste, e lá fora, seu Pássaro protetor se debate 

em vôos desesperados. Ela vai ao seu encontro e ele se transforma no Amado (Rodrigo Santoro). 

Maria chora ao sentir que o Amado é a parte que lhe falta e os dois se abraçam... Até surgirem os 

primeiros raios do dia, quando ele volta a ser Pássaro. A sina de Maria passa a ser ansiar pelas 

estrelas, quando a ave se torna homem novamente.  

Quarta-feira, 19/01/2005 

O reencontro  

Neste ir e vir de noite e dia, Maria conhece uma dupla de saltimbancos, Quirino (Daniel de 

Oliveira) e sua irmã, Rosa (Inês Peixoto). Os três percorrem os vilarejos em uma carroça, levando 

alegria para o povo em troca de umas moedas. O coração do moço bate forte por Maria, que só o 

olha com os mesmos olhos fraternais de Rosa. Quirino, de arlequim, torna-se um melancólico 

pierrô, e seu peito arde de ciúmes quando flagra o encontro de sua colombina com Amado. Aí é 

que se dá a desgraça: Asmodeu se aproveita da fraqueza de Quirino e o incita a aprisionar o 

Pássaro.   

Quinta-feira, 20/01/2005 

Neva no coração  

Maria perde seu Amado, mas reencontra seu Pai, velho e cansado, que se junta aos saltimbancos. 

Começa a busca da moça pelo Pássaro desaparecido, mas Asmodeu não está satisfeito com o 

sofrimento da menina. O diabo está implacável e para congelar de vez o triste coração de Maria, 

faz nevar no sertão.   

Sexta-feira, 21/01/2005 

Onde o fim nunca termina  



  
Maria conseguiu, com o fogo do seu amor, descongelar o coração de Amado. Parecia o final feliz 

para a conturbada caminhada de nossa heroína, mas Asmodeu não desiste nunca! Ele transforma 

Maria em criança de novo, que cai no meio do sertão com sua trouxinha, tal como ela estava 

quando resolveu partir em busca das franjas do mar. Assustada, a menina segue de volta para 

casa. Mas e a Madrasta, vai lhe maltratar de novo? E seu Pai, estará ele bêbado e afundado na 

lama de seu sítio abandonado?   

De trás para frente, ela reencontra no caminho os amigos que fez em sua jornada. Até mesmo Zé 

Cangaia, que ela livrou das garras do demo! Mas surpresa mesmo ela tem quando avista a 

Madrasta cantarolando feliz enquanto estende roupas no varal. Mais à frente, vê Joaninha 

brincando e logo depois, o marido da megera, o senhor Dorico. “Mai... mai seor Dorico! O seor 

num morreu?”, exclama Maria. A Madrasta se assusta com o que Maria falou: “Deus me livre a 

guarde! Ô, Mariazinha, vira essa boca pra lá!”.   

Alguma coisa está errada neste mundo! Que feitiço foi esse de Asmodeu que fez o tempo voltar 

demais? Maria toca a correr para a sua casa, esperando que outras boas surpresas venham 

acalentar seu coraçãozinho. É quando a menina sobe no topo da colina e vê o sítio do Pai... Mas 

isso é conversa para mais tarde...     

Fonte: Hoje é dia de Maria – Globo.com 

Acesso: 28 set. 2006 

Disponível em: <http://hojeediademaria.globo.com/Hojeediademaria/0,23178,4117-p- 

   204171,00.html>      

http://hojeediademaria.globo.com/Hojeediademaria/0,23178,4117-p-


  
ANEXO C - Contos da compilação de Câmara Cascudo  

A menina enterrada viva                             



  
Bicho de Palha                               



                                 



  
Almofadinha de Ouro  
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