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Resumo 
As cenas da narrativa audiovisual global inserem–se na vida do brasileiro. É hora de 
desbravar a Índia, não seguindo a rota de Colombo, mas sim o caminho da REDE 
GLOBO. A novela enredada pela autora Glória Perez traz a tona um novo caminho 
às Índias. Entre cenários brasileiros e indianos a autora apresenta um contraste 
entre diversos paradigmas que sustentam as sociedades humanas, tais como 
Educação e Cultura. Por ser a TV um veículo de fácil acesso a população em geral, 
sua linguagem atinge todas as classes sociais sem distinção, o que transforma esse 
veículo em poderoso formador de opinião a respeito de uma situação factual. 
Diante disso entendemos que a obra “Caminho das Índias” fagocita o telespectador 
para dentro do universo fantástico da ficção televisiva, convidando–o a avaliar e 
pesar o universo real em confronto com o que carrega dentro de si. Ao antepor um 
adolescente indiano e um adolescente brasileiro dentro da mesma escola, o texto 
novelesco apresenta em seus capítulos uma guerra entre culturas que envolve 
desde o nome do indiano “Indra“ até o mundo virtual. Oferece contato com os 
costumes considerados “respeitosos” e “desrespeitosos” tanto dentro da cultura 
brasileira quanto da indiana, dando ao telespectador condições de avaliar e 
contrastar culturas, de forma a ver o quanto há de violência dentro da invasão 
cultural. Como afirma Cristina Costa em seu livro, “Não há cultura superior ou 
inferior, há vivências distintas“. Diante do exposto, apresentamos a novela 
“Caminho das Índias “ como material didático para leitura do verbal e não verbal 
em sala de aula visando à discussão cultural de conceitos tais como 
tolerância/intolerância, sanidade/loucura, ética/malandragem dentro da educação 
de jovens e adultos. 
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                                               A televisão pode oferecer efetivas possibilidades de 
cultura, entendida esta como relação crítica com o ambiente. (Umberto Eco) 

         Com a revolução dos meios de comunicação, a sociedade atual cria e 
sedimenta o homo videns; bem antes de ser apresentado à escrita, o ser humano 
hoje tem contato com a televisão, e, por conseguinte, com as imagens e padrões 
por ela fornecidos. Assim, é impossível ignorar a presença da TV em nossas vidas. 
Como bem enuncia Sartori (2001: 07), 

         Atualmente estamos passando por um processo revolucionário dos Meios de 
Comunicação, um processo com muitos tentáculos (Internet, computadores 
pessoais, espaço cibernético, etc.), mas que, basicamente é caracterizado por um 
denominador comum: a capacidade de ver à distância - tele-ver - surgindo daí o 
nosso vídeo viver. 

          Esse contato se assegura no tocante aspecto da TV ser um meio que tem 
por primazia o gênero narrativo, um gênero que chega a ser caracterizador da 
espécie humana, pois é inerente ao viver humano o contar, o narrar a sua história. 
É uma necessidade humana comunicar-se, logo, e como afirma Moreira (2005) 
"narrar é preciso". Sentimos extrema necessidade de tornar comum ao outro, ao 



nosso interlocutor, a nossa leitura de mundo por meio de experiências interativas. 
Esse contar tem acompanhado a civilização ocidental desde que o primeiro humano 
decidiu registrar como lia a si próprio dentro da natureza. Sabendo que a narração, 
a necessidade humana de narrar e a enunciação televisiva são quase um lugar 
comum, elas se aproximam e se enlaçam; logo, ver-se na telinha é ser uma 
celebridade, moda gerada pelo mundo midiatizado da sociedade da informação: 
existimos a partir do momento em que somos vistos pelo outro no espelho 
narrativo da TV, ganhamos ao mesmo tempo status de celebridade e de heróis 
mediante esse processo. 

           Se narrar aproxima, também fagocita a latência humana, pois a TV traz em 
sua programação brasileira o gênero novela como um dos seus principais produtos, 
e o faz com maestria ao produzir com esmero incondicional as telenovelas: 
narrativas audiovisuais que asseguram a permanência do leitor/telespectador frente 
ao aparelho de TV. 

            As telenovelas se transmutam na companhia, em padrões de moda a 
serem seguidos, no tema da conversa entre amigos, no relógio, no marido ausente, 
na amiga da escola, na esposa..., enfim, as novelas entram no contexto diário das 
famílias brasileiras e se enunciam a partir dele. Haja vista que até o desenho mais 
assistido de todos os tempos, Os Simpsons, tem em sua vinheta de abertura uma 
família brigando por um espaço no sofá frente à televisão, aparelho que, nos dias 
de hoje, congrega ao mesmo tempo informação, diversão, educação e comércio[1].  

                  Tendo o seu caminho tão facilitado por recursos tecnológicos somados 
a recursos enunciativos do próprio meio, as novelas globais das 20h, tornaram-se, 
ao longo do tempo, a nobreza da programação semanal da TV Globo. A atual 
Caminho das Índias traz em sua trama o diálogo que envolve desde um amor entre 
culturas consideradas muito diferentes, até a discussão de comportamentos tanto 
da sociedade de fato quanto da sociedade familiar, porém o caráter do amor 
impossível, base da novela literária em sua fase tardia, que foi a chamada para os 
demais temas que a novelista Glória Perez abordaria em seu contar a vida, ainda 
permanece em boa parte dos capítulos. 

                   Janela para o mundo, a narrativa televisiva enuncia não só a 
diversidade de informações sobre os mais distantes universos culturais, mas 
também desperta a curiosidade para o novo, para o que deve ser entendido e 
absorvido para depois alimentar mais veridicção sobre o mundo factual versus o 
imaginário. A enunciação televisiva e seu diálogo com o mundo factual pela 
verossimilhança tornam-se uma extensão do mundo exterior que rodeia o homo 
videns, mais um dos espelhos onde ele pode espiar os outros ao mesmo tempo em 
que se vê nesse processo. É a leitura do uniforme e do diverso na comunicação 
existencial oferecida seja por meio da leitura de imagens iconográficas associadas a 
outras menos conhecidas, por meio de falas das mais diversas esferas discursivas 
de atuação social e por meio da musicalidade incidente que a enunciação televisiva 
visa produzir um texto que atenda ao anseio de atribuir sentido maior à existência 
humana em burgos do que a de simples objeto para produção de mercadoria por 
meio do trabalho. 

                    A grande fascinação da novela Caminho das Índias se inicia a partir 
de sua vinheta de abertura, um convite a mergulhar em uma cultura totalmente 
diferente, com padrões e educação bem distintos dos brasileiros. A música que 
acompanha as imagens nessa vinheta tem em si um ritmo frenético, um convite à 
alegria, ao viver; apesar de sua letra não remeter a nada significativo para o código 
em Língua Portuguesa, ou seja, ser vazia de significado semântico imediato para os 
leitores/telespectadores, ela se fixa justamente por esse ponto: algo diferente está 



por vir, algo indecifrável e incomum a nós brasileiros está para começar. A vinheta 
funciona para o enunciatário telespectador ao mesmo tempo como a condensação 
máxima da trama novelesca e um elo do mundo factual com o mundo ofertado pela 
telenovela ao telespectador, o que corrobora para explicar o sucesso da melodia 
indiana indecifrável que é não só tocada e buscada diariamente por inúmeras 
pessoas, mas também parodiada de forma satírica pelo humorismo do Casseta e 
Planeta quando esse enuncia "Quê que esse hindu tá falando aí ?/ sei lá eu também 
não entendi (...) Quê que esse hindu tá cantando aí, já disse que não entendi!". 

                     Nesse ambiente surreal, recheado de cores e imagens de uma 
cultura distante, e por vezes até incompreensível para os padrões brasileiros, a 
vinheta de Caminho das Índias desafia o imaginário e conduz a postura dos 
elementos da atividade simbólica que une subsídios indissociáveis: razão, 
linguagem e imaginário - tanto para a produção quanto para a recepção dos 
processos comunicativos sejam eles de cunho ficcional ou não. Como aduz Moreira 
(2005 : 19): 

...o imaginário é um reservatório de imagens, sentimentos e experiências, visões 
do real e lembranças que sedimentam um modo de pensar o mundo. O imaginário 
é uma distorção involuntária do vivido que se cristaliza como marca individual ou 
grupal (...) é um motor que concretiza a realidade, é uma força que catalisa, 
estimula e estrutura os limites das práticas. O homem age (concretiza) porque está 
mergulhado em correntes imaginárias que o empurram contra ou a favor dos 
ventos.  

                A vinheta de Caminho das Índias, que proporciona aos 
leitores/telespectadores brasileiros a fascinação pelo desconhecido, traz em sua 
composição elementos da religiosidade indiana, considerados como ícones 
representativos da Cultura indiana pelos brasileiros. São destacados o elefante, a 
dança, os movimentos dos objetos, os gestos, as cores, a arquitetura da cultura 
indiana. Tais componentes vêm carregados pelos elementos filosofais terra, água, 
fogo e ar. 

               As alegorias que transitam nas imagens dessa vinheta, em especial, 
brotam da água, que simboliza dentro do entorno enunciativo a presença do 
Ganges - rio indiano que prolifera a cultura religiosa por meio de sua iconografia 
mitológica. As figuras alegóricas, logo em seu início, são um convite ao 
leitor/telespectador para ser transportado às Índias. Há nesse processo discursivo a 
presença da existência física e a existência fenomenológica ao mesmo tempo, pois 
se a existência física consagra-se a partir da apresentação de que ânforas 
flutuantes metálicas, bem como a construção que se eleva seja de concreto; a 
existência fenomenológica apresenta-se fundida na existência física, pois se supõe 
um jogo de aparências sensíveis; assim, quando as portas do Taj Mahal se abrem e 
os braços das figuras indianas, em posição de reverência e de forma cordial, 
indicam o caminho a ser seguido, esse convite mostra o mundo novo, uma nova 
visão sob novos costumes, novas ideologias. 

                  É impiedoso ainda não perceber o movimento do narrador-câmera, que 
na produção de sentido pela comunicação midiática assume o papel antes relegado 
a voz do escritor ou a de algum personagem encarregado de articular a diegese na 
grande Literatura. A trajetória que a câmera acomete ao leitor/telespectador 
mostra-se em enquadramento de triângulo simples, que será cêntrico, no caso da 
vinheta de Caminho das Índias. Esse enquadramento provoca no 
leitor/telespectador a sensação de adentrar as Índias, ou seja, o movimento dos 
personagens se dá pelo aumento na medida em que se aproximam aos olhos do 
leitor telespectador, há nesse âmbito o movimento do eixo ótico, ou seja, o 



movimento de travelling (carro) para frente por parte da câmera, recurso 
normalmente utilizado para cumprir aberturas de filmes, incursões espaciais 
objetivas ou subjetivas, invasão onírica ou alucinatória. Portanto, essa é a prova de 
que a vinheta propõe a incursão do telespectador pela cultura indiana, um 
mergulho ao mundo surreal dos sonhos e quase irreal para a ótica cultural 
brasileira do século XXI marcado pelos aparatos técnico-mercadológicos da 
globalização. 

                    Poder-se-ia citar ainda no processo de produção de sentido pelo texto 
narrativo da vinheta de Caminho das Índias, a existência reica ou projetiva, isto é, 
uma outra existência que permite a projeção da existência física na existência 
fenomenológica, esse cosmos projetado seria a existência reica.  A utilização das 
três existências anteriormente citadas, leva o leitor/telespectador a simples 
contemplação, à fruição e é a esse ato que se chamará de  existência 
transcendente, visto que: 

...a existência transcendente é aquele algo mais que está além da simples presença 
dos seres oferecidos a nossa contemplação ou fruição. (...) se assim o desejarmos, 
o sentimento de um vago mistério, de um segredo que esse propõe 
enigmaticamente. 

                Se conseguimos entender bem, podemos pensar nessa transcendência 
como sendo o universo simbólico da obra; entra no domínio da sugestão, do mito, 
do símbolo, do trans-verbal, ou ainda, da trans-linguagem. Dir-se-ia que esse plano 
novo não contém senão um pouco de cerração, de irradiação ou transfiguração do 
sublime de nós mesmos ou da realidade. (SILVA apud SOURIAU, 2009:6) 

                A abertura da telenovela em questão, também traz um gesto grandioso: 
a apresentação das divindades indianas misturadas aos valores materiais; há nesse 
aspecto, uma fusão entre o divino e o humano, e isso não só se edifica como 
também se consolida no momento em que dançarinos caracterizados por 
indumentária indiana aparecem em posições religiosas e com vários braços, 
aludindo ao deus Vishnu. 

                Essa vinheta preza pela mostra daquilo que será o ouro da programação 
do horário nobre da Rede Globo, ou ainda, o ouro da Índia, pois há na sequência de 
quadros o predomínio da cor amarela, que ilustra a riqueza, o poder, o ouro. Esse 
ouro do poder indiano, diria "vindo das Índias", se refletirá na composição dos 
personagens do núcleo indiano. Temas como família, respeito e religiosidade serão 
recalcados em ambas as culturas, brasileira e indiana, pelas atitudes dos 
personagens que desfilarão e comporão as diversas células narrativas da 
telenovela. 

                Logo, pode-se visualizar que a vinheta, além de ornamento e chamada 
de condicionamento, traduz-se em uma micro-narrativa que funciona como 
descrição do produto, telenovela, que irá ao ar. Como diríamos em marketing, não 
há produto enganoso no caso da telenovela, pois a vinheta enunciou ou projetou 
aquilo que irá ao ar (preencheu o estágio de mostração da mercadoria), o 
leitor/telespectador, já fagocitado pela indumentária descritiva da vinheta (seduzido 
por algo que não possui) talvez não tenha lido o que irá consumir nos próximos 
capítulos, mas já pode ter sido abduzido pelo produto. 

                 Supondo-se já enunciado e firmado com o telespectador pela micro-
narrativa surrealista presente na vinheta de abertura, o choque cultural apresenta-
se como viés a ser explorado nesse ensaio sob a ótica do embate entre a educação 
básica escolar e a familiar de dois jovens personagens dentro da faixa etária dos 



dezessete anos, sendo um indiano, Indra[2], e o outro brasileiro, Zeca[3] (José 
Carlos Gallo Goulart). Esse se ocupa, a partir de então, a explorar o que é comum e 
o que é estranho em matéria de valores como respeito, família, escola, hierarquia 
social, legalidade e limite apresentados ao longo das cenas escritas por Glória Peres 
retratando o embate enunciativo entre as personagens supracitadas.  

                  Se considerarmos que o veículo midiático televisão reúne em um só 
meio imagem, fala e música para transmitir enunciação em uma nova forma de 
registro escrito (MAINGUENEAU, 2008), então, ao entrarmos em contato com o 
enunciador TV somos bombardeados por uma enxurrada de informações codificadas 
em múltiplas linguagens sincréticas, as quais exigem filtragem por parte tanto de 
nossos sentidos quanto de nosso senso crítico na tentativa de estabelecermos uma 
ponte dialógica sólida com o admirável mundo novo que nos invade, caso nos 
aventuremos a transver o discurso televisivo, e o imaginário despertado como 
referencial para entrada na produção de sentido pela comunicação midiática.  

                 As imagens enunciadas pela trama de Glória Peres aduzem e fomentam 
confrontos não só entre os personagens de suas diversas células narrativas como é 
característico do gênero telenovela brasileira, mas também entre ideologias de 
culturas distantes. Dessa organização orbital atomística enredada pela escritora, 
nos interessa, em particular, a célula narrativa que espelha os adolescentes, por 
considerarmos que, seu caráter moral representa na ficção, o conflito de ideologias 
vivido na vida real por muitos jovens brasileiros na mesma faixa etária de Indra 
(André Arteche) e Zeca (Duda Nagle) diante do mundo globalizado da sociedade da 
informação ao qual estamos expostos.  

                  Indra e Zeca são apresentados ao telespectador como antagonistas por 
meio dos quais se faz o convite ao enunciatário telespectador para que se transveja 
a leitura de crenças e valores da sociedade moderna transmitidos de geração em 
geração pela sociedade familiar. Há nesse embate entre adolescentes, algo a ser 
analisado como fonte formadora e educativa que brota no ambiente familiar e 
fertiliza-se na sociedade: a permissividade da família do personagem Zeca se 
contrapõe diametralmente à passividade e respeito impostos pela família indiana de 
Indra, que apesar de não contar com a presença paterna, cultiva valores como 
respeito e cordialidade, traços que se mostram em relação de contrariedade na 
educação dada a Zeca pelos pais Ilana (Ana Beatriz Nogueira) e César (Antonio 
Calloni). 

                   Zeca é construído reicamente como o típico menino bonito, de família 
abastada, sempre protegido pelos pais, independentemente da atrocidade que 
cometa. Não tem limites e, através de seu péssimo comportamento como aluno, a 
novela mostra a falta de respeito comum nas escolas brasileiras. Corriqueiramente 
o personagem protagoniza brigas, hostiliza colegas, cria transtornos durante a aula, 
falsifica perfis na internet com a ajuda e anuência dos pais, Ilana e César. Como 
dito anteriormente, Indra é o oposto de Zeca. Menino de família indiana, o 
adolescente segue predominantemente as leis ditadas pela religião Hindu, é 
retratado por Glória Peres como mais responsável, e uma de suas características é 
evitar qualquer constrangimento em qualquer ambiente seja escolar ou familiar. 

                 No caso da TV não estamos diante de uma questão de antropofagia (o 
homem devorando o próprio homem) e sim da iconofagia [4]. O bios midiático[5], 
que estabelece seu ethos valendo-se do pathos, apresenta-se devorando ícones de 
culturas aparentemente distantes, mas que ao se tocarem dão vazão polissêmica a 
seus significantes em forma de diálogo intertextual entre textos[6] de ambas as 
culturas, tais produtos se manifestam na comunicação midiática produzida por e 
para diversas vozes sociais como forma de produção de sentido por 



verossimilhança[7]. A TV em sua enunciação retórica faz crer, por veridicção, que o 
ícone é real, firmando um contrato fiduciário com o telespectador, cujo olhar passa 
a ser educado pelo meio. Devoramos os ícones que nos são apresentados como 
devorávamos os relatos de viagem ou o romance estrangeiro, pois tornar verossímil 
significa naturalizar as ações e seus agentes de forma socialmente aceita, de forma 
que reproduzam o discurso da ideologia(s) dominante(s) no momento sócio-
histórico da produção narrativa. 
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[1] Não é nosso intuito, nesse trabalho, apresentar os fatores agregadores e 
desagregadores da enunciação televisiva. 

[2] O nome Indra alude ao deus das tempestades no hinduísmo, filho de Aditi com 
o sábio Kashyapa. Rei de todos os deuses no passado, perdeu importância no 
período pós-védico. A lenda relata sua fúria quando seus seguidores abandonaram 
seu culto e passaram a venerar Krishna. Quando Indra enviou uma tempestade 
para puni-los, eles oraram a Krishna, que ergueu uma montanha para protegê-los 
da força da tormenta.(fonte: <<  http://pt.wikipedia.org/wiki/Indra>> Acesso em 
10.07.2009) Para o personagem Indra foi escolhida a música Nagada, Nagada que 
alude à um tambor grande, chamado de tímpano aqui no Brasil. 

[3] Zeca, em uma leitura semio-narrativa é a personificação do malandro carioca, 
indo mais além, do jeitinho brasileiro de resolver as coisas, tanto que sua 
referência semio-musical dentro da narrativa é o samba-pagode "Malandro é 
malandro e mané é mané..." interpretada por Diogo Nogueira 

[4] Não é outro o fenômeno da iconofagia: corpos tridimensionais devoram 
imagens (bidimensionais, unidimensionais e nulodimensionais) em quantidade cada 
vez mais assustadora, em substituição a outras apropriações sensoriais. (BAITELLO 
JÚNIOR, 2002) 



[5] O bios midiático é uma transformação técnica do espaço-tempo, adequada às 
novas estruturas e configurações da vida social. [...] uma espécie de comunidade 
afetiva de caráter técnico e mercadológico, onde impulsos digitais e imagens se 
convertem em prática social. [...] uma "forma de vida" duplicada, que engloba o 
profissional e seu público, instaurando um novo tipo de relacionamento com o real. 
(MUNIZ  SODRÉ, 2006) 

[6] Adotamos aqui a conceitualização de Antonini (2007), para quem texto é "um 
todo de sentido que se insere num dado momento cultural." 

  

[7] [...] o verossímil é uma unificação de significantes, acima dos significados 
estanques: apresenta-se,assim,como uma polissemia generalizada. Poderíamos 
dizer que o verossímil é a polissemia das grandes unidades do discurso. 
(KRISTEVA, 2005) 


